PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL AL SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I
POSADA EN FUNCIONAMENT D’UNA MÀQUINA DE CLIMA PEL CPD DEL SERVEI
METEOROLÒGIC DE CATALUNYA

1. NECESSITATS ADMINISTRATIVES A SATISFER
L’objecte d’aquest document és definir els equips i serveis que el Servei Meteorològic de Catalunya
requereix per tal de l’adquisició d’equipament de climatització per a la seva sala de servidors.
Es proposa iniciar un procediment obert simplificat per a l’adquisició d’equips i serveis per un
pressupost total màxim de 22.000€ IVA exclòs.
Els preus de sortida dels equips i instal·lació que inclou aquest plec s’han obtingut a través dels
pressupostos demanats durant els exercicis 2020 i 2021.
2. DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS EQUIPS I SENSORS
Els equips que inclou aquest plec, d’acord amb les necessitats de l’SMC, han de ser els que
s’indiquen a continuació
Equipament climatització
SCHNEIDER, de UNIFLAIR, model TUAV0611A, igual que l’actual, de les següents
característiques:
Potencia frigorífica: 22,6kW
Caudal d’aire: 5.700m³/h
Alimentació elèctrica: 400/3+N+PE/50Hz
Nivell sonor (2m): 52,6dB(A)
Dimensiones unitat interior: 1.010x1.960x750mm (Ample x Alt x Fons)
Pes unitat interior: 280kg
Humectador d’electrodes.
Resistència elèctrica de 6kW
Dimensiones unitat exterior: 1.877x720x520mm (Ample x Alt x Fons)
Plènum superior de descàrrega amb 1 reixa frontal en aluminio regulable
L’equip es subministrarà amb tots els elements i accessoris necessaris per a la seva instal·lació i
la seva funcionalitat complerta operativa. Els materials a incloure per el muntatge de la unitat serien:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tub frigorífic.
Aïllament tub frigorífic.
Gas frigorífic
Tub PVC desaigüe
Cable mànega i canalitzacions elèctriques tipus tub, caixes, brides, canaletes, etc….
Accessoris de Llautó aigua per humidificador.
Elements d’amortiment dels equips
Materials fungibles de soldadura

•
•
•

Ampolles de nitrogen per pressuritzar la instal·lació.
Conducte de xapa galvanitzada aïllada.
Reixa d’impulsió regulable.

A més a més ha de ser monitorat mitjançant un smartphone amb enviament d’alertes, notificacions
i paràmetres de funcionament en temps real.
L’SMC disposa actualment d’una unitat de climatització idèntica i el model ofertat haurà de ser
compatible per disposar d’un sistema de climatització redundant.
L’oferta ha d’incloure tant el treballs de desmuntatge de la unitat interior de la sala de servidors i de
la unitat exterior nº2 de coberta. Retirada dels equips i trasllat al centre de reciclatge per a la seva
destrucció.
Les empreses licitadores hauran d’incloure en les ofertes la descripció completa del material a
subministrar (element, model, fabricant i garantia).
Pel que fa a l’entrega, els equips o components d’aquest contracte han d’estar degudament
documentats, incloent-hi les especificacions tècniques i/o els requeriments del fabricant, la data de
fabricació, la informació de garantia, així com amb el test d’acceptació de fàbrica si aquest fos
necessari. L’empresa adjudicatària inclourà en l’entrega a l’SMC tant la documentació original en
format digital.
Els treballs d’instal·lació s’han de realitzar amb la sala de servidors en funcionament i s’ha de
garantir que la instal·lació es realitza amb la total seguretat tenint en compte:
•
•
•
•

que els treballs d’instal·lació es faran amb la sala de servidors en ple funcionament
que l’altre màquina de climatització ha d’estar en funcionament
que es realitza el mínim de pols possible per no afectar els servidors
que no es poden fer soldadures a l’interior de la sala de servidors ni cap actuació que pugui
causar incendi o fum ja que aquesta disposa d’un sistema d’extinció d’incendis automàtic
carregat amb una ampolla de FM13.

3. LLOC, TERMINI DE LLIURAMENT I CONDICIONS
Lliurament a les oficines de l’SMC. Tot el material i la instal·lació s’haurà de realitzar en el termini
màxim de 30 dies hàbils a comptar a partir de la data signatura del contracte. L’empresa
adjudicatària està obligada a retirar la màquina actual com a condició del contracte.

4. GARANTIA
L’adjudicatari ha d’incloure una garantia mínima de tres anys en tots els elements del sistema, a
comptar des del dia de posada en marxa i un període de garantia de la instal·lació d’1 any també
a comptar des del dia de posada en marxa.
La garantia ha de cobrir l'equip i els recanvis, pel mal funcionament o estat defectuós de l'aparell, i
ha de quedar coberta qualsevol possible intervenció que impliqui algun canvi o substitució, excepte
les derivades del mal ús per part de l’usuari.

5. PENALITATS
En cas que el contractista incorri en demora respecte al compliment del termini de lliurament i
instal·lació, com sia que aquest es tracta d’un criteri d’adjudicació del present contracte, l’SMC
podrà imposar penalitats amb el que estableix l’article 193.3 LCSP
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