PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN EL CONTRACTE DE
SUMINISTRE DE UNA MÀQUINA DE VAPOR PER COMBATRE LES MALES
HERBES I NETEJA ESPECIAL DE XICLETS, GRAFFITIS EN ELTERMINI MUNICIPAL
DE CUNIT.
1.- ANTECEDENTS

Durant molts anys s’ha dut a terme l’eliminació de les males herbes mitjançant tractaments
herbicides i l’escarda manual. En l’actualitat s’han publicat diferents articles on s’indica
que queda comprovat que es un producte altament tòxic, com es pot observar a l’informe
de la “Fundación Dialnet” coordinat per La universitat de La Rioja:
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6176888.pdf com també la previsió de molts
països de prohibir l’ús d’aquest producte i buscar un producte alternatiu o una forma de
combatre les males herbes d’una forma menys contaminant pel medi ambient i les
persones.

3. Aigua Calenta: consisteix en fer un escaldat a les males herbes mitjançant un
equip preparat que calenta l’aigua a uns 99 ºC per trencar la paret cel·lular de les
herbes. Com gran avantatge es podria dir que es un sistema no contaminant pel
medi ambient ni cap a les persones, l’únic inconvenient per les persones es que cal
tenir molta cura per evitar cremades, però en contrapartida es un sistema mes lent
i amb mes freqüència.
4. Flama: consisteix en cremar les herbes a través d’una flama generada per propà.
Es podria dir que no te cap avantatge i tot son contrapartides ja que s’ha de tenir
cura per evitar cremades a les persones així com tindre molta cura per no provocar
conats d’incendis sense voler, te un rendiment molt baix i una freqüència alta, i es
te un consum de propà que es perillós.
5. Escuma: consisteix en un sistema que barreja aigua calenta amb una escuma
generada a partir de melassa de coco i moresc per evitar que l’escalfor provocada
per l’aigua calenta marxi i actuï més ràpidament. Com avantatges podríem dir que
te un rendiment mitjà i que es no contaminant pel medi ambient ja que la melassa
es biodegradable ni cap a les persones, l’únic inconvenient per les persones es
que cal tenir molta cura per evitar cremades, però en contrapartida es un sistema
car ja que la melassa te un alt cost.
Vists els diferents sistemes existents es proposa la utilització del sistema d’aigua calenta
ja que es un sistema més ecològic i amb la compra de la maquina necessària per escalfar
l’aigua es podrà utilitzar per altes tasques com:
-

Neteja de la via pública de xiclets, grasses, olis, etc...

-

Neteja de façanes i parets de grafitis, adhesius, resines, etc...

-

Neteja d’estàtues i monuments.
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2. Escarda manual: consisteix en entrecavar o segar la mala herba amb una
desbrossadora manual. Com avantatges es podria dir que es un sistema mes o
menys ràpid però amb una gran freqüència al cap de l’any, però en contrapartida
es un sistema que requereix més mà d’obra i l’acabat final serà amb una capa
curta d’herba.

INFORMES JYO

1. Herbicides: es la utilitzada actualment mitjançant productes químics (pesticides).
Com avantatges podríem dir que te un rendiment alt i és un sistema ràpid i
rentable, però en contrapartida es una despesa en la compra d’herbicida així com
la perillositat per contaminació pel medi ambient i les persones.
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Per combatre les males herbes existeixen varies formules:

-

Neteja de places i parcs infantils.

-

Neteja de contenidors de residus urbans.

-

Neteja dels camions de recollida de residus urbans.

La utilització de vapor a alta pressió possibilita la neteja de qualsevol tipus de brutícia en
una infinitat de superfícies de forma totalment ECOLÒGICA, sense utilitzar productes
químics.
2.- OBJECTE DEL CONTRACTE

Aquest contracte té per objecte el subministrament d’una vapor amb remolque, la qual
haurà de cumplir les característiques i prestacions establertes en el present plec.
La màquina ha de ser completament nova. No s’admeten màquines de segona mà o
similars.
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Remolc de l'tipus TJ350 / 18 Càrrega de treball: a partir de 300 Bar (Pressió
de la bomba Max 400 Bars)
Capacitat d'aigua Alta pressió mínim 18 litres en fred i aigua calenta mínim 6 litres
a vapor alta pressió.
Motor Euro 6 tipus Lombardini / Kohler KDW 1400cm3 o similar gasoil. Motors
amb reduïdes emissions de CO2 ,3 Cilindres -refrigerado per aigua - amb arrencada
elèctrica i bateria d'arrencada.
Control completament automàtic de revolucions de l'motor amb electroimants (sol).
Bomba d'aigua INTERPUMP 400 Bar. Vàlvula de seguretat doble, vàlvula de
alleujament, reducció de pressió automàtica quan no s'utilitza.
Regulador apagat /encès per a la neteja amb aigua freda de 10-350 de
Regulador apagat/ encès per a la neteja amb aigua calenta de 10 fins
350 r de pressió i 110ºC.
Regulador apagat/ encès per a la neteja amb aigua a Vapor (85% de vapor i 15%
d'aigua) fins a 250 bar de pressió amb 139ºc fins a 150ºC continu a la sortida del
filtre.
Sistema FLOW-Activated (Control de pressió a la pistola) vàlvula de pressió
amb By-Pass.
Cremadors Dièsel 12V HR - 110 KW (Max), Sistema de control de flama.
Cos fabricat en acer inoxidable. Fundo de caldera de fibra cerámica comprimida.
Serpentín doble en acer inoxidable. Cap de combustió professional amb bomba de
gasoil doble tub amb electrovàlvula.Transformador de encendre 20.000 V.
Ventilador d'alta revolucions. Xemeneies en acer inoxidable amb doble tapa al cap
de les calderes.
Panell de control: Sistema de gestió de l'motor incloent: doble termòstat de
Control, manòmetre, vàlvula de control de pressió, interruptor de encès / apagat.
Indicador de combustible amb sistema de seguretat apagada automàtica. Mesurador
de nivell d'aigua amb sistema d'apagat automàtic. Parada d'Emergència.
Senyalització per al cremador. Senyalització pilot de bateria. Indicador digital de
temperatura de l'aigua (freda, calenta, Vapor).
Sistema control de seguretat especial aigua
Sistema control de seguretat especial calor
Sistema control de seguretat especial gasoil
Dipòsit de combustible integrat en polietilè de 60 litres. Tapa de tancament
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INFORMES JYO

3.- CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES I EQUIPAMENT DE LA MÀQUINA.

amb clau en acer inoxidable.
Dipòsit d'aigua tombat amb escullera integrat de 203 litres enpolietilè. Interruptor
de flotador. Filtre d'aigua. Tancament de l'subministrament de
aigua. Vàlvula de drenatge
2 bobines per a mànegues d'aigua en acer inoxidable d'alta qualitat. de fins a 400
bar de pressió i 180 ºC. Swivel especial Vapor alta pressió amb juntes especial
Viton o Ceràmica alta temperatura.
Mànegues: 1 mànega Blau professional alta pressió de VAPOR 45 metres, 3/8 ",
camisa d'acer doble & capa protectora. 400 Bar inclòs swivel especial vapor alta
pressió 180º C. Inclòs connexions per a pistola alta pressió RL56 amb accés directe
M24.
1 mànega ús forta de baixa pressió ¾ "de 35 metres
1 llança d'alta pressió amb porta filtre, filtre i puny.
Llança Vapor alta pressió amb aïllament i filtre.
Pistola alta pressió, Swivel 180º














Remolc per a xofers amb llicència de conduir B
Sistema de vapor d'alta pressió amb llança de 800 mm. inclosa.
Mànega d'alta pressió en comptes de mànega estàndard.

INFORMES JYO

ALTRES OPCIONS EXTRES A SUBMINISTRAR INCLOURE AL PRESSUPOST DE LICITACIÓ
1. SISTEMA ANTICALÇ
• Bomba de dosificació producte anticalç
• Incl. 5L. antical
• Suport per bidó
• Incl. Muntatge / instal·lació
2. LLUM DE TREBALL LED
• Incl. Cables d'extensió i relé
• Interruptor d'encesa / apagadosituado en part superior tauler de control.
3. SISTEMA DE SUBMINISTRAMENT D'DETERGENT (BAIXA PRESSIÓ)
• Incl. Manguerita d'aspiració +/- 1mtr.
• Instal·lada a el principi de mànega d'alta pressió.
4. SISTEMA D'EMMAGATZEMATGE DE LANZAS (CLICK & GO).
• Capacitat per a 3 llances

5. GENERADOR DE LLUM 240V-4KW
• Incl.cables d'extensió i relé.
• Interruptor d'encesa / apagat
• 2xtoma de corrent situats al tauler de control. (Inclòs muntatge).
4.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ
Import màxim del pressupost de licitació (a preu alçat)
53.847,50 € IVA exclòs
11.307,98 € corresponent al 21% d’IVA
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VAPOR

65.155,48 € IVA inclòs
Detall del pressupost (costes directes, indirectes i altres eventuals
despeses)
Costes directes

Import: 45.250.-€

Preu execució material

44.000.-€

Costos derivats d’execució
Despeses de transport………………………………………………………..
Retolació……………………………………………………………………….
Preparació posada a disposició……………Inclòs.
Total

250.-€
1250 -€
Import: 8.597,50.-€

Despeses generals (13%)

5.882,50.-€

Benefici industrial (6%)

2715,00.-€

Total Costos Directes+ Indirectes

53.847,50.-€

5.- TERMINI DE LLIURAMENT

INFORMES JYO

La data máxima de lliurament de la màquina será de 12 setmanes comptadors des de la data de
formalització del contracte.
6.- GARANTÍA

Termini de garantia:



Màquina completa (totalitat de les peces): 12 mesos



Motor dièsel:

24 mesos



Cap de la bomba:

10 anys

Jorge Yacci Oro
Inspector d’obres i serveis
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Costos indirectes

1000.-€
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