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SUBMINISTRAMENT DE 20 BANDATGES PELS COTXES VIATGERS SPORTWAGEN
C27 i C28 DEL CREMALLERA DE VALL DE NÚRIA DELS FERROCARRILS DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA

1. OBJECTE DEL PLEC

El present plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte descriure les condicions i
requisits que els licitadors hauran d'acomplir per tal de realitzar el subministrament de 20 bandatges
pels cotxes viatgers SPORTWAGEN C27 i C28, de la línia del Cremallera de Vall de Núria
Aquest plec complimenta allò especificat en el Plec de Clàusules Administratives
Particulars.

2. DESCRIPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT

L’empresa adjudicatària procedirà al subministrament de 20 bandatges pels cotxes de viatgers
SPORTWAGEN C27 i C28 del cremallera de Vall de Núria dels Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya.
Els bandatges s’ajustaran a allò indicat en les corresponents especificacions tècniques que
s’adjunten a aquest Plec com Annex 2.

3. CONDICIONS DEL SUBMINISTRAMENT







Embalatges i ports pagats fins destinació, inclosos en el preu unitari.
Preus vàlids per a un any a comptar de la data de contractació.
No s’admetran increments de preu.
El licitador haurà d’indicar les millores que ofereix a FGC per aquest subministrament.
La garantia de cobrir els defectes de fabricació i muntatge.

4. TRANSPORT I LLOC DEL LLIURAMENT

L’adjudicatari lliurarà, dins del termini indicat en el Plec Administratiu la totalitat del subministrament
adjudicat.
S’efectuarà a:
FGC – Dipòsit de Ribes
Àrea de Material Mòbil
Estació Ribes-Vila
Plaça Estació, 3
17534 Ribes de Freser Girona.
En horari de 08:00 a 18:00 h.
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5. TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA
Per aquest servei de subministrament s’estima un termini de lliurament de sis mesos a partir de la
data de la comanda.
S’estableix un termini de garantia de 24 mesos per als bandatges subministrats.
6. INTERLOCUCIÓ
Amb caràcter general, com a representació de l’Àrea de Material Mòbil de FGC, actuaran com a
interlocutors amb l’adjudicatari per a la gestió d’aquest servei :
FGC - TIM Crem. Vall de Núria
Sr. Josep Mª Corcuera i Orteu
Responsable Dipòsit de Ribes
Telèfon : 647 333 555
Correu electrònic: jmcorcuera@valldenuria.cat
FGC - COR Àrea Material Mòbil
Sr. Jaume Sabaté i Muntané
Cap Àrea Material Mòbil de Viatgers
Telèfon : 699 07 73 18
Correu electrònic: jsabate@fgc.cat
7. ANNEXOS : Documentació tècnica
7.1 - ANNEX NÚM. 1: FITXA ESPECIFICACIÓ TÈCNICA BANDATGES COTXES VIATGERS
SPORTWAGEN C27 i C28
7.2 - ANNEX NÚM. 2: PROTOCOLS DE PROVES, ASSAIGS I CERTIFICACIONS
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7.1- ANNEX NÚM. 1:
FITXA ESPECIFICACIÓ TÈCNICA BANDATGES COTXES VIATGERS SPORTWAGEN C27 i C28
FICHA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA BANDAJES COCHES VIAJEROS SPORTWAGEN C27 i C28
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7.2 - ANNEX NÚM. 2: PROTOCOLS DE PROVES, ASSAIGS I CERTIFICACIONS
PROTOCOLOS DE PRUEBAS, ENSAYOS Y CERTIFICACIONES
Certificats de control de qualitat
Certificados de control de calidad:

• Anàlisi químic de colada s/UNE-EN 13262
Análisis químico de colada S/UNE-EN 13262

• Homogeneïtat del tractament tèrmic conforme a la norma UNE-EN 13262
Homogeneidad del tratamiento térmico conforme a la norma UNE-EN 13262

• Tensions residuals conforme a la norma UNE-EN 13262
Tensiones residuales conforme a la norma UNE-EN 13262

• Assaigs mecànics conforme a la norma UNE-EN 13262
Ensayos mecánicos conforme a la norma UNE-EN 13262

• Anàlisi químic del producte conforme a la norma UNE-EN 13262
Análisis químico del producto conforme a la norma UNE-EN 13262

• Penetració del trempat: ≥ 35 mm, (una peça per colada)

Penetración del temple: ≥ 35 mm, (una pieza por colada)

• Desequilibri estàtic: ≤ 125 gꞏm (per peça)

Desequilibrio estático: ≤ 125 g·m (por pieza)

• Verificació per ultrasons a totes les rodes amb f = 5 MHz segons norma UNE-EN 13262. Criteri
d’acceptació de defectes s/Clàusula 3.4.2.2.1 Taula 7 UNE-EN 13262 amb 1 mm. per categoria 1 i
2 mm. per categoria 2.
Verificación por ultrasonidos a todas las ruedas con f = 5 MHZ según norma UNE-EN 13262. Criterio
de aceptación de defectos s/Clausula 3.4.2.2.1 Tabla 7 UNE-EN 13262 con 1 mm. para categoría
1 y 2 mm. para categoría 2.

• Inscripcions d’identificació s/plànol núm: 3490-E (per bandatge) segons norma UNE-EN 13262
Inscripciones de identificación s/plano núm: 3490-E (por bandaje) según norma UNE-EN 13262

• Marcatge addicional amb tinta indeleble en etiqueta amb número de sèrie del bandatge i valor del
diàmetre, amb una precisió de 0,1 mm.
Marcaje adicional con tinta indeleble en etiqueta con número de serie del bandaje y valor del
diámetro, con una precisión de 0,1 mm.

• Inspecció visual: els bandatges no han de tenir marques, cops, òxids (per bandatge) Inspección
visual: no debe tener marcas, golpes, óxidos (por bandaje)

• Control dimensional 10% dels bandatges
Control dimensional 10% de los bandajes

• Protecció superficial basada en Alkyd, resina sintètica o equivalent (per bandatge)
Protección superficial basada en Alkyd, resina sintética o equivalente (por bandaje)

• Inspecció partícules magnètiques: La integritat de la superfície s’ha de determinar mitjançant un
assaig de partícules magnètiques s/Clàusula 3.6.2 norma UNE-EN 13262 (per bandatge)
Inspección partículas magnéticas: La integridad de la superficie se tiene que determinar mediante
un ensayo de partículas magnéticas s/Cláusula 3.6.2 norma UNE-EN 13262 (por bandaje)

• Resta d’aspectes no descrits amb anterioritat, es regiran segons la norma UNE-EN 13262
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Resto de aspectos no descritos con anterioridad, se regirán según la norma UNE-EN 13262

Els certificats de qualitat i/o de conformitat recolliran els resultats dels assaigs indicats.
Los certificados de calidad y/o de conformidad recogerán los resultados de los ensayos indicados.
En aquests certificats, editats per el proveïdor / fabricant, hauran de figurar, junt amb els resultats
dels assaigs, les següents indicacions:
En estos certificados, editados por el proveedor / fabricante, deberán figurar junto con los
resultados de los ensayos las siguientes indicaciones:

•

Número de comanda de FGC i lot d’adquisició
Número de pedido de FGC y lote de adquisición

•

Designació del element.
Designación de la pieza

•

Designació del material.
Designación del material

•

Número del plànol
Número del plano de referencia

Els certificats es remetran per separat i duplicat dins dels 15 següents a la recepció del lot en els
nostres magatzems. No s’adjuntaran a les corresponents factures, albarans, etc.
Los
certificados se remitirán por separado y duplicado dentro de los 15 días siguientes a la recepción
del lote del pedido en nuestros almacenes. No se adjuntarán a las correspondientes facturas
albaranes, etc...
Tot certificat incomplet es considerarà nul i sense efecte a efectes de facturació i es retornarà al
proveïdor amb les indicacions corresponents per tal de que poguí corregir les possibles mancances
o errors.
Todo certificado incompleto se considerará nulo y sin efecto en lo que respecta a la facturación y
será devuelto al proveedor con las indicaciones correspondientes para que pueda corregir las
posibles deficiencias o errores.
Cal entendre que la data de lliurament serà aquella en la qual obri en el poder de FGC el lot i
certificats degudament complimentats.
Entiéndase que la fecha de entrega del suministro será aquella en la cual obre en poder de FGC
el lote y los certificados debidamente cumplimentados.
L’entrega de les rodes serà en conjunts de 4 unitats disposades en horitzontal amb anell metàlꞏlic
per facilitar el transport amb carretilla elevadora i pont grua.
La entrega de las ruedas será en conjuntos de 4 unidades dispuestas en horizontal con anillo
metálico para facilitar el transporte con carretilla elevadora y puente grúa.
Les adreçes per la remissió dels certificats:
Las direcciones para remitir los certificados:

S’efectuaran a:
Se efectuaran a :

FGC - COR Àrea Material Mòbil
Sr. Jaume Sabaté i Muntané
Cap Àrea Material Mòbil de Viatgers
Antoni Sedó, s/n
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08191 Rubí ( Barcelona )
FGC - TIM Crem. Vall de Núria
Sr. Josep Mª Corcuera i Orteu
Responsable Dipòsit de Ribes
Plaça Estació Ribes-Vila, 3
17534 Ribes de Freser (Girona )
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