PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

ADEQUACIÓ DELS VENTILADORS DELS TÚNELS DE
COMPOSTATGE DE LA PLANTA DE TRACTAMENT
MECÀNIC-BIOLÒGIC DEL BAIX CAMP

Signat per: CPISR-1 Joan Manuel
Abelló
Data i hora: 2015.08.28 12:51:27 +02:00
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1. OBJECTE
Constitueix l'objecte del següent plec establir les condicions que regeixin la contractació de la
reparació i adequació de 4 ventiladors de la zona de compostatge en túnels de la Planta de
Tractament Mecànic-Biològic del Baix Camp, situada a Botarell.
Les empreses licitadores presentaran la seva oferta de reparació desglossada per tasques a fi de
garantir el correcte funcionament mecànic dels ventiladors reparats.

2. INTRODUCCIÓ
La Planta Mecànic-Biològica del Baix Camp, situada a Botarell té una capacitat de tractament de
85.000 tones / any de fracció RESTA.
El tractament de la matèria orgànica recuperada consisteix en la digestió anaeròbia en
condicions termòfiles, que es tradueix en una alta producció de biogàs i un posterior
compostatge aerobi amb el propòsit d'esgotar el digestat i produir un material bioestabilitzat.
Aquest compostatge aerobi es realitza en 6 túnels de formigó tancats. En presència d'oxigen
s'inicia un segon procés de descomposició biològic que permet degradar encara més la matèria
orgànica. L'aire necessari per a aquest procés s'aporti mitjançant uns ventiladors que impulsen
aire per sota del plenum i aconseguint així la ventilació del material.
Quatre d'aquests ventiladors presenten un inici de fissuració a la turbina i s'ha de canviar la
turbina ja que si se segueixen operant en aquestes condicions acabaran per trencar i causar un
dany major a l'equip.
Els ventiladors són marca SODECA, model CMR-1825-2T-20 / RR / ESTANC / INOX / PTC RD180
fabricats a INOX-304.

3. OBJECTIUS
Els objectius d'aquest plec són:
1. Definir la situació de partida perquè les empreses licitadores puguin adequar la seva oferta de
reparació dels 4 ventiladors en qüestió.
2. Descriure el procediment a seguir per a contractar el subministrament.

4. PROCEDIMENT ESTABLERT
4.1. Contingut de la proposta

SOBRE A. En sobre tancat, presentar una oferta econòmica per a la reparació de 4 ventiladors
marca SODECA, tipus CMR-182-2T-20 / RR fabricats a INOX-304 que inclogui les següents
operacions:
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OPERACIÓ

PREU UNITARI

Substitució de turbina fissurada per turbina nova
equilibrada per ventilador SODECA tipus CMR-1825-2T-20 /
RR-INOX-304 o similar sempre en qualitat INOX-304

euros / ventilador

Canvi empaquetadura

euros / ventilador

Desmuntatge, muntatge i proves

euros / ventilador

Els preus s'indicaran sense IVA.

4.2. Abast dels treballs
L'empresa adjudicatària inclourà al seu càrrec les següents activitats en el present contracte
de subministrament:
- Recollida dels ventiladors a la Planta de Tractament Mecànic-Biològic del Baix Camp.
- Reparació dels 4 ventiladors amb un pressupost màxim marcat en la present licitació.
- Lliurament dels ventiladors a la Planta de Tractament Mecànic-Biològic del Baix Camp.
- Garantia de la reparació 6 mesos.

5. VALORACIÓ DE LES OFERTES
Es valorarà l'oferta econòmica de 0 a 100 punts de forma proporcional, amb més puntuació
per l'oferta que proposi una oferta econòmica més favorable, sempre complint amb les
operacions mínimes marcades (desmuntar, canvi turbina i estopada, muntatge i proves de
funcionament).

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó = 100 × {1 −

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

6. NORMATIVA ESPECÍFICA
Les empreses licitadores faran constar que estan al corrent de qualsevol requeriment exigible i
que disposen de la capacitat tècnica per poder assumir aquests treballs.
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7. PRESSUPOST I TERMINI DE LLIURAMENT
El pressupost màxim d'aquesta contractació és de 11.700,00 € (onze mil set-cents euros amb
zero cèntims) més IVA.
El termini de lliurament dels ventiladors reparats no excedirà les 8 setmanes.
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