PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

SUBMINISTRAMENT D’UNA VOLTEJADORA
AUTOPROPULSADA PER LA PLANTA MECANOBIOLÒGICA
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1. OBJECTE
La Planta Mecano-biològica requereix l’adquisició d’un voltejadora per realitzar una fase de
volteig del digest abans de la seva entrada al túnel de compostatge.
Constitueix l’objecte del present plec establir les condicions que regiran la contractació per
al subministrament d’una nova voltejadora autopropulsada per la planta Mecano-biològica,
d’acord amb les condicions que s’especifiquen.
Es tracta d’un procés de contractació, que té per objectiu la compra d’aquest equip, incloent
tots els treballs descrits a l’apartat 4 d’aquest plec de prescripcions tècniques.
Les empreses licitadores presentaran una memòria definint amb tot detall les prestacions i
característiques de la voltejadora autopropulsada ofertada, i la corresponent valoració
econòmica.

2. INTRODUCCIÓ
La planta Mecano-biològica està formada per un conjunt d’edificis i àrees de diversos usos:
-

Oficines
Nau de recepció i pretractament
Digestió anaeròbia i motors de combustió
Túnels de compostatge
Nau de maduració i de refinat
Depuradora de lixiviats
Taller

El número de treballadors de tot l’establiment és de 40 persones.
La Planta Mecano-biològica requereix l’adquisició d’una voltejadora autopropulsada que s’ha
d’incorporar dins del procés biològic de la mor, una vegada passada per una digestió anaeròbica.

Aquesta màquina s’utilitzarà per realitzar la següent tasca:
-

Voltejar el material en format pila que surt de la digestió, prèviament barrejat
amb fracció vegetal, per tal que els túnels de compostatge funcionin
correctament.

-

Aquest material partirà amb una humitat mínima del 60%.
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3. OBJECTIUS
Mitjançant l’actuació descrita en aquest plec, es pretén assolir els següents objectius:
1. Redacció d’una memòria que defineixi les prestacions i característiques de la
voltejadora autopropulsada ofertada. Així com la corresponent valoració econòmica.
2. Subministrament de ls voltejadora autopropulsada descrita, d’acord amb les
especificacions tècniques del punt 5 d’aquest Plec.

4. PROCEDIMENT ESTABLERT
4.1 Contingut de les propostes
•

Memòria que defineixi les prestacions i característiques de la voltejadora
autopropulsada ofertada

•

Oferta econòmica per la voltejadora autopropulsada que ha de subministrar a
la Planta Mecano-Biològica.

4.2 Abast dels treballs
L’empresa adjudicatària haurà d’incloure al seu càrrec les següents activitats que formen part
de l’objecte del contracte:
•

Redacció d’una memòria d’acord amb el punt anterior.

•

Subministrament de la voltejadora autopropulsada.

•

Transport de l’equip fins a la Planta de Mecano-Biològica.

•

Proves del correcte funcionament de l’equip.

•

Garantia de l’equip: mínim un any o 1.000 hores de treball
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5. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES
L’equip a adquirir és una voltejadora autopropulsada amb les característiques següents:
•
•
•

Equip nou.
Voltejadora autopropulsada per piles triangulars.
Dimensions de les piles:
Amplada màxima de la pila: 5 metres
Alçada mínima de la pila: 2,2 metres

•
•
•

El sistema de tracció de la màquina: ha de ser per erugues (cadenes)
Aire condicionat.
Característiques del motor:
Potència nominal mínima: 200 KW
La cilindrada mínima:
1800 rpm

•
•
•

Radiador amb autoneteja.
Cabina fixa.
Termini de lliurament: 3 mesos

6. NORMATIVA ESPECÍFICA

En la memòria, l’empresa licitadora farà constar tota la reglamentació vigent d’obligat
compliment que serà d’aplicació per a l’equip ofertat.

7. PRESSUPOST I TERMINI D’EXECUCIÓ

El pressupost màxim d’aquesta contractació és de 310.000 € més IVA. (Cent noranta-dos
mil euros, més IVA)
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