PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PARTICULARS

CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT I SERVEI
TRAMITACIÓ ORDINÀRIA
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ: NEGOCIAT

CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT I SERVEIS CORRESPONENT A PROVISIÓ DE 9 PROTOTIPS DE MÒDULS
SOLARS FOTOVOLTAICS AMB DIPÒSIT EMBEGUT, DIRECCIÓ FACULTATIVA DE L'OBRA D'EXECUCIÓ D'UNA
INSTAL·LACIÓ SOLAR HÍBRIDA PILOT, AL CAMP DE FUTBOL DEL TURÓ DE LA PEIRA, I EL SEU MANTENIMENT I
SEGUIMENT DURANT UN PERÍODE DE 2 ANYS
Expedient 17000033
Codi CNPA

Codi CPV (en cas de publicitat comunitària)

Import pressupost

Capítol 1.

24.175,80 €

Introducció.

Dins del marc estratègic del Pla d'Autosuficiència Energètica de Barcelona (PAE) l'Agència d'Energia de Barcelona
(AEB) impulsa la construcció de sistemes solars fotovoltaics per tal d'aprofitar l'energia solar per a producció
d'electricitat amb fonts renovables i reduir així la importació d’energia procedent de la xarxa.
No obstant això, els sistemes fotovoltaics tenen una pèrdua d'eficiència al voltant d'un 15% i una disminució del
rendiment gradual durant la vida útil dels mòduls fotovoltaics degut a la calor concentrada a la seva superfície que es coneix com punts calents - i les dilatacions tèrmiques que això provoca. En ocasions, els punts calents
poden provocar fallides elèctriques o fins i tot que es cremi un mòdul.
A partir del coneixement d'una patent d'un disseny de mòdul fotovoltaic, que incorpora un dipòsit embegut ple
d'aigua, en contacte amb la part posterior del mòdul, es detecta la oportunitat d'estudiar el seu efecte sobre la
millora de l'eficiència i durabilitat de les instal·lacions solars fotovoltaiques municipals.
Per això, s'ha cregut necessari l'execució d'una instal·lació-pilot fotovoltaica , - a l'edifici dels vestuaris del camp de
futbol del Turó de la Peira - on es compari el rendiment dels mòduls fotovoltaics convencionals, amb els prototips
dissenyats d'acord a la patent esmentada. El projecte executiu es va elaborar l'any 2016.
Capítol 2.

Objecte

L'objecte del present contracte és el subministrament de 9 prototips de mòduls solars fotovoltaics amb dipòsit
embegut;, la direcció facultativa de l'obra d'execució d'una instal·lació solar híbrida pilot, al camp de futbol del
Turó de la Peira, i el seu manteniment i seguiment durant un període de 2 anys.
Mitjançant el subministrament dels 9 prototips i els elements auxiliars mecanitzats, es proveirà a la instal·lació dels
equips clau per a l'objecte de l'estudi d'aquesta instal·lació pilot. La instal·lació estarà composta per 9 mòduls
fotovoltaics convencionals i 9 prototips amb la solució a estudiar, basada en la refrigeració per contacte amb aigua
(en un dipòsit embegut en el propi marc de cada mòdul prototipat). Durant 2 anys s'analitzarà el funcionament de
la instal·lació, comparant el rendiment dels 9 mòduls convencionals amb els 9 prototips, i s'estudiaran les
avantatges i millores d'aquesta solució per tal de valorar la seva aplicabilitat en altres instal·lacions solars
fotovoltàiques municipals.
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Els treballs que es contracten es corresponen amb els descrits en les condicions i especificacions tècniques
d'aquest Plec i del corresponent Projecte Executiu adjunt.
L'àmbit d'aplicació i els criteris establerts en aquest Plec de condicions s'entenen aplicables a tots els sistemes
mecànics, elèctrics i electrònics que formen part de les instal·lacions esmentades, així com a la resta de
documentació i gestions que s’hagin de realitzar en compliment del present Plec de condicions tècniques i del
corresponent Projecte Executiu.
Les condicions mínimes exigides són les exposades en el Projecte Executiu i en el present Plec. En cas de plantejar
millores a les prescripcions mínimes exigides, aquestes hauran de quedar suficientment justificades i demostrar
que implicaran una millora a les exigències mínimes de qualitat especificades en el mateix. En qualsevol cas, el
pressupost màxim de la licitació és el que figura en el present plec.
Capítol 3.

Descripció dels treballs a realitzar

Els treballs a realitzar caldrà que compleixin amb els criteris recollits en el present Plec i en el corresponent
Projecte Executiu relatiu. Els canvis o millores caldrà justificar-los i els haurà d'aprovar, de forma prèvia a
l'execució, l'Agència d'Energia de Barcelona.
Així doncs les principals tasques o treballs són:
a) Subministrament de 9 prototips i els elements auxiliars mecanitzats necessaris per al seu muntatge,
incloent la realització de les proves de qualitat dels prototips segons el que estableix aquest plec i el
projecte executiu per tal d’assegurar el funcionament de la instal·lació un cop muntats els prototips
b) Direcció facultativa de la obra d'execució de la instal·lació solar híbrida
c) Manteniment i seguiment de la instal·lació durant un període de dos anys, incloent la elaboració de 4
informes trimestrals i 2 informes anuals d'anàlisi del funcionament de la instal·lació
3.1

Control de fabricació dels prototips i elements auxiliars

L'adjudicatari d'aquest contracte mixt de subministrament i serveis, serà el responsable del control de fabricació
dels prototips i elements auxiliars, el que implica la responsabilitat sobre:
a) la programació de les principals etapes en el procés de fabricació dels prototips i els elements auxiliar
mecanitzats necessaris per al muntatge dels prototips en l'obra
b) la coordinació amb l'adjudicatari de les obres o l’instal·lador, tant per la entrega en taller dels mòduls
fotovoltaics a prototipar i per la recollida - per part de l'instal·lador - dels prototips i elements auxiliars
una vegada acabats
c) l'establiment de les condicions d'embalatge, transport i recepció, d'acord amb l'instal·lador, tant dels
mòduls a prototipar com dels prototips i elements auxiliars un cop acabats
d) el control de qualitat del procés de fabricació dels prototips i elements auxiliar
e) l'entrega dels informes de control de qualitat i garanties dels prototips i elements auxiliars
f) informar setmanalment a l'Agència d'Energia sobre l'avanç del procés de fabricació així com de les
possibles incidències i retards que puguin esdevenir durant aquest procés
g) L’Agència d’Energia definirà el format i contingut mínim que hauran de disposar dites actes de seguiment
del procés de fabricació, en el cas que la duració d'aquest fos superior a 2 setmanes
3.2

Control i inspecció de les obres

L'adjudicatari d'aquest contracte, com a Direcció facultativa realitzarà, a títol enunciatiu que no exhaustiu, les
següents funcions:
a) Realitzar el seguiment de l’execució de les obres i el control pressupostari de la mateixa.

2

b) Detectar qualsevol retard que es pugui produir en les obres i que pugui ocasionar un incompliment dels
termes estipulats en el contracte.
c) Vigilar i controlar el compliment de les obligacions de l'adjudicatari de les obres, vetllant pel compliment
dels diferents requeriments tècnics recollits en el projecte executiu
d) Informar l'Agència d'Energia de Barcelona dels avanços i possibles incidències sorgides durant el
desenvolupament de la obra i realitzar les actes corresponents. L’Agència d’Energia definirà el format i
contingut mínim que hauran de disposar dites actes de seguiment d'obra.
e) Tutelar la programació dels equips, juntament amb l’empresa adjudicatària de les obres.
f) Tutelar les proves de prestacions de la instal·lació i realitzar la recepció final per part de l'Agència
d'Energia de Barcelona.
3.3

Manteniment i seguiment del funcionament de la instal·lació

L'adjudicatari d'aquest contracte, assumirà com a responsable del manteniment i seguiment del funcionament de
la instal·lació, a títol enunciatiu que no exhaustiu, les següents funcions:
a) Elaboració del pla de manteniment d'acord a la normativa en vigor i les proves necessàries pel correcte
funcionament i estudi de la instal·lació pilot, atenent a les seves particularitats. Aquest pla de
manteniment haurà de ser aprovat per l'Agència d'Energia de Barcelona
b) El cost de les millores i proves no recollides en el pla de manteniment correran per compte de
l'adjudicatari
c) Elaboració de les proves parcials i total necessàries per garantir la continuïtat de la operació de la
instal·lació i la disponibilitat de les dades necessàries per al estudi i informes de seguiment
d) Utilització de l'eina de monitoratge prevista per a la captació, tractament i visualització de les dades
generades per la instal·lació
e) Informar l'Agència d'Energia de Barcelona dels avanços i possibles incidències sorgides durant el
manteniment i seguiment tant si afecten a la instal·lació o al sistema de monitoratge. L’Agència d’Energia
definirà el format i contingut mínim que hauran de disposar dites actes de seguiment d'obra.
f) Elaboració dels informes de seguiment trimestrals (2) i anuals (2). El format i contingut dels informes
haurà de ser aprovat per l'Agència d'Energia de Barcelona
Capítol 4.

Formació acadèmica i experiència:

Per a l’execució dels treballs, es requereix que com a mínim, un enginyer superior o tècnic, amb experiència en la
execució d'instal·lacions solars tèrmiques i fotovoltàiques, amb coneixements sobre el procés de prototipatge,
muntatge i funcionament dels mòduls solars fotovoltaics amb dipòsit d'aigua embegut.
Els requisits de solvència tècnica esmentats caldrà que siguin acreditats mitjançant la presentació de currículum i
declaració d'estar en disposició de l’experiència i els coneixements requerits.
Aquest enginyer desenvoluparà les funcions de:
a) responsable del control de fabricació dels prototips i elements auxiliars,
b) responsable del control i inspecció de les obres (direcció facultativa) i
c) responsable del manteniment i seguiment del funcionament de la instal·lació solar hibrida
Capítol 5.
5.1

Desenvolupament dels treballs

Consideracions prèvies a l’execució dels treballs

Un cop adjudicada l'execució dels treballs detallats en el present Plec de Especificacions i en el corresponent
Projecte Executiu, es definirà entre l'adjudicatari, l'instal·lador i l'Agència d'Energia de Barcelona el pla de treball
amb la calendarització de les principals tasques a realitzar:
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a)
b)
c)
d)
e)

subministraments
prototipatge
fases de construcció de l'obra
condicions de recepció i
format i freqüència de les comunicacions entre els diferents implicats

Aquest pla de treball s'aprovarà en una acta que es considerarà com a acta d'inici o replanteig.
5.2

Termini d’Execució dels treballs

La duració del contracte s'estableix en 2 anys i 3 mesos, a partir de la data de l'acta d'inici, prorrogables fins a 6
mesos quan el motiu de l'endarreriment sigui per causes alienes al contractista .
L’acta de recepció de les obres (estimades en 3 mesos) serà emesa dins dels 45 dies posteriors a la finalització de
l’obra i estarà vinculada a la sèrie de proves indicades en el present Plec de Condicions tècniques i a 240h de
funcionament, tal i com es detalla al punt 5.7 “Recepció de les obres“. La data de l'Acta de recepció serà aplicada
com a data de lliurament de l'obra i inici de la garantia.
En finalitzar el muntatge i posta en marxa de la instal·lació, un cop recepcionada, s’estableix un termini de 2 anys
de manteniment i seguiment del funcionament, en el qual s’estudiarà el sistema.
5.3

Abonaments a l'adjudicatari

S’abonarà l’import del contracte en diversos pagaments, d'acord amb les següents certificacions:
• certificació del subministrament dels prototips, amb els informes de qualitat corresponents
• entrega de l'informe anual i 3 trimestrals del primer any
• entrega de l'informe anual i 3 trimestrals del segon any
5.4

Reclamacions de tercers

Qualsevol accident, així com les reclamacions per danys rebudes per l’ADJUDICATARI, seran notificades per escrit i
de forma immediata, a l'Agència d'Energia de Barcelona.
Sense detriment de l'anterior, l'ADJUDICATARI prendrà les degudes precaucions per evitar qualsevol tipus de danys
a tercers i atendre, el més aviat possible, aquestes reclamacions que poguessin presentar-se.
En cas que es produïssin danys a tercers, l'ADJUDICATARI informarà per escrit i de forma immediata a l'Agència
d'Energia de Barcelona de l'abast de danys i dels lesionats si es presenten. Anirà a càrrec de l’Adjudicatari la
reposició dels danys.
Aniran a càrrec de l’ADJUDICATARI els danys que puguin ser produïts durant l'execució dels treballs als Serveis i
Instal·lacions pròxims o annexos a la zona de treball, i és aquell responsable del seu restabliment, sense dret a
reclamació de cobrament addicional per les despeses que això li hagi originat o les pèrdues de rendiment que es
derivaren.
Per tant, l’ADJUDICATARI haurà de procedir de forma immediata a indemnitzar i reparar de manera acceptable
tots els danys i perjudicis imputables a ell, ocasionats a persones, Serveis o l'Agència d'Energia de Barcelona.
Així mateix, l’ADJUDICATARI haurà de justificar que té coberta la responsabilitat civil mitjançant una pòlissa per un
valor mínim de 1.000.000.- €
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5.5

Instal·lacions, mitjans i obres auxiliars

Per a l'accés a l'equipament i delimitació de les àrees de treball necessàries durant la fase de manteniment,
l’ADJUDICATARI ho haurà de comunicar prèviament a l'Agència d'Energia de Barcelona, per tal que l'Agència pugui
sol·licitar-ne l'autorització al Districte, com a responsable del manteniment de l'equipament.
5.6

Instal·lacions d’aprovisionament

En cap cas seran abonats per l'Agència d'Energia de Barcelona els costos resultants del moviment i transport de
materials.
Capítol 6.
6.1

Ordenació administrativa

Despeses de caràcter general

Aniran a càrrec de l’ADJUDICATARI les diferents càrregues fiscals derivades de les disposicions legals vigents i les
que determinen el corresponent Plec de clàusules administratives particulars.
En els casos de resolució de contracte, per qualsevol que sigui la causa que el motivi, aniran a càrrec de
l’ADJUDICATARI les despeses originades per la liquidació.
Les despeses que s'originin per atencions i obligacions de caràcter social, qualsevol d'elles, seran inclosos en el
pressupost que es presenti en la fase de licitació . L’ADJUDICATARI, per tant, no tindrà cap dret a reclamar el seu
abonament d'una altra manera.
6.2

Responsabilitats i obligacions generals de l’ADJUDICATARI

L'ADJUDICATARI resta obligat a complir les presents Especificacions Tècniques i el Plec de Clàusules
Administratives particulars redactat per la Licitació; i totes les disposicions vigents o que en endavant ho siguin i
que afectin a obligacions econòmiques i fiscals de tot tipus i altres disposicions de caràcter social.
6.3

Documentació

L'ADJUDICATARI lliurarà a l'Agència d'Energia de Barcelona els següents documents i certificats:
a) Garanties dels prototips
b) Protocols de monitoratge dels sensors i equips
c) Protocols de manteniment i de manteniment preventiu de la instal·lació
d) Qualsevol altre document necessari per a la legalització de la instal·lació segons normativa com per
exemple un projecte específic de legalització.
Els documents esmentats es lliuraran en format paper i en format digital. Pel que respecta al format en paper
caldrà presentar una (1) còpia del conjunt dins un dossier, degudament senyalitzat cada document. Pel que
respecta a la digitalització caldrà presentar un CD amb còpia dels continguts dels mateixos, així com a versió
escanejada dels diferents certificats oficials. Cal tenir en compte que els plànols aquests es lliuraran, com a mínim,
en format A3 i les memòries, pressupostos i annexos en format A4, com a mínim.
La documentació relativa a manuals, protocols, plans de manteniment, Projecte As-built (incloent plànols,
diagrames i esquemes), etc. es presentaran en format AutoCAD ® d'Autodesk Inc, en format Microsoft ® Office de
Microsoft ® Corporation, tots ells convenientment desprotegits. També caldrà presentar una còpia de tota la
documentació en format PDF d'Acrobat ® d'Adobe Systems Inc.
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6.4

Finalització del termini de garantia del contracte

La finalització del termini del dipòsit de garantia tindrà lloc dos (2) anys després de la data de la finalització del
present contracte, o en el seu cas si s’ha ofertat una ampliació de garanties, la que hagi ofertat l’ADJUDICATARI.
Capítol 7.
7.1

Control de qualitat

Definició

S'entén per garantia de qualitat el conjunt d'accions plantejades i sistemàtiques necessàries per garantir la
confiança adequada que tots els components i instal·lacions són definits i construïts d'acord amb el Contracte,
Codis, Normes i especificacions del projecte.
La Garantia de Qualitat forma part del control de qualitat que comprèn les accions de comprovació de que la
qualitat està d'acord amb els requisits predeterminats. El control de qualitat comprèn els següents aspectes:
a) Qualitat d'equip o matèries subministrades per a l'execució de l'Obra, incloent el seu procés de fabricació.
b) Qualitat dels entregables (documentació tècnico-administrativa)
7.2

Control de materials i Serveis adquirits

A la finalització del procés de prototipatge, la documentació mínima presentada per cada equip o material
subministrat serà la següent:
a) Descripció de l’equip, disseny i detalls
b) Documentació complementària suficient perquè l'Agència d'Energia de Barcelona i/o la Gerència de
l’Obra pugui tenir la informació necessària per determinar l'acceptació o rebuig de l'equip En aquest
sentit cal que compleixin amb les certificacions exigides en Plec i memòria així com les característiques
tècniques establertes.
c) Normes d'acord a les quals va ser projectat.
d) Normes que seran utilitzades en els assaigs de recepció, especificant quines han de ser realitzats en banc
d'assaig i quines s'han de realitzar en obra.
En aquesta fase també es realitzarà la inspecció de recepció dels prototips, en la qual es comprova que el material
compleix tots els requisits del projecte, emetent el corresponent informe d'inspecció.
7.3

Processos especials

Els processos especials com són soldadures, assajos, proves, etc., si procedeixen, seran realitzats i controlats pel
personal qualificat de l’ADJUDICATARI, utilitzant procediments homologats d'acord amb els codis, normes i
especificacions aplicables.
7.4

Inspecció i control de qualitat per part de l’Agència d’Energia de Barcelona

L'Agència d'Energia de Barcelona podrà, pel seu compte, mantenir un equip d'Inspecció i Control de Qualitat dels
equips subministrats i realitzar assaigs d'homologació i assaigs de comprovació.
L'Agència d'Energia de Barcelona, per la realització d'aquestes activitats, amb programes i processos propis, tindrà
accés en qualsevol moment als treballs de fabricació, processos de producció i arxius de Control de Qualitat de
l’ADJUDICATARI.
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L’ADJUDICATARI subministrarà, pel seu compte, tots els materials que hagin de ser provats i posarà a disposició els
mitjans necessaris per a aquesta activitat.
Els assajos seran a càrrec de l’ ADJUDICATARI en els casos següents:
a) Si, com a conseqüència de les proves, els subministraments, materials o unitats d'obra són rebutjats.
b) Si es tracta de proves addicionals proposades per l’ADJUDICATARI sobre subministraments, materials o
unitats d'obra que li hagin estat prèviament rebutjats, a causa de proves efectuades per l'Agència
d'Energia de Barcelona.
7.5. Garanties específiques d’equips
L'ADJUDICATARI queda obligat a justificar que en cap cas la garantia dels mòduls prototipats serà inferior a
l’atorgada pel fabricant dels mòduls convencionals i, en qualsevol cas, caldrà disposar sempre de les garanties
mínimes dels equips especificades als Projectes Executius. La garantia dels equips afecta tant al seu muntatge com
a defectes de fabricació d’equips.
Aquests terminis es comptaran des de la recepció i es prorrogaran per la durada total de les interrupcions degudes
a avaries, sempre que superin els tres mesos.
L'ADJUDICATARI quedarà obligat a la reparació dels errors de funcionament que es puguin produir si es detectés
que el seu origen procedeix de defectes ocults de disseny, construcció, materials o muntatge, comprometent-se a
solucionar-ho sense cap càrrec, un cop superat el termini de la garantia general de la instal·lació .
Així mateix, l'ADJUDICATARI canviarà els equips que produeixin errors en el normal funcionament del sistema,
sense cap càrrec, durant el període de durada del contracte.
En qualsevol cas, caldrà atenir-se a les disposicions de la legislació vigent pel que fa a vicis ocults.
En el període de garantia, i en el marc del manteniment preventiu vinculat a la garantia, el subministrador atendrà
qualsevol avaria en 48 hores des de la comunicació de l'avaria, o 72 hores en cas que la comunicació sigui en
divendres o dia festiu. El subministrador dels equips realitzarà la reparació o reposició en el termini que s'estableixi
en el document de recepció dels equips subministrats, excepte causes degudament justificades. En cas que no
compleixi aquest requeriment, l'Agència d'Energia de Barcelona podrà efectuar la reparació a càrrec de
l’ADJUDICATARI.
Durant el període de garantia de la instal·lació i dels equips, el subministrador està obligat a informar per escrit al
propietari de la instal·lació de la causa de cadascuna de les avaries o problemes de funcionament que es detectin,
en cadascuna de les visites o intervencions.
Capítol 8.
8.1

Penalitzacions

Per incompliment d’obligacions contractuals

D’acord amb el que s’estableix al Plec de Condicions Administratives.
8.2

Rebuig dels equips subministrats

L'Agència d'Energia de Barcelona pot refusar el subministrament dels equips subministrats. Aquest rebuig es
produirà en els casos següents:
a) Quan no es faciliti la documentació de control de qualitat dels equips subministrats
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b) Quan els controls de qualitat dels equips, fets per l'ADJUDICATARI, no descriguin suficientment els assaigs
amb que s'han fet o els resultats obtinguts
c) Quan els controls de qualitat dels equips, fets per compte de l'Agència d'Energia de Barcelona, donin un
resultat que discrepi dels controls efectuats per l’ADJUDICATARI
8.3

Proves

La prova de components, subconjunts i subsistemes constituirà un aspecte fonamental de les activitats de
verificació de compliment del contracte. L'ADJUDICATARI notificarà a l'Agència d'Energia de Barcelona la
realització de les proves (siguin del tipus que siguin) amb antelació, tenint aquesta el dret de presenciar les proves.
En general, les proves pertanyeran a una de les següents quatre categories.
8.3.1.

Proves de qualificació

L'ADJUDICATARI provarà i qualificarà les característiques funcionals dels components, conjunts o subsistemes,
abans de la construcció, instal·lació i / o muntatge final dels mateixos.
Si ha estat qualificat per proves anteriors, les còpies de la documentació de les proves hauran de demostrar
resultats del mateix nivell de detall que els descrits.
Quan l’ADJUDICATARI vulgui que una prova de qualificació serveixi també com a mitjà de verificar el compliment
del contracte, ha d'identificar aquesta prova com "Prova per verificar l'acompliment del contracte".
L'ADJUDICATARI notificarà a l'Agència d'Energia de Barcelona i/o a la Gerència del Projecte, abans de set (7) dies
de la data prevista, la realització de la prova.
L'Agència d'Energia de Barcelona tindrà el dret d'assistir a totes les proves de qualificació que es realitzin.
En els deu (10) dies següents a la finalització de qualsevol prova de qualificació, les dades i resultats de la mateixa
seran lliurats en format informe (les dades més l’avaluació de les mateixes), a l'Agència d'Energia de Barcelona i/o
a la Gerència del Projecte, per a la seva revisió. Aquesta notificarà per escrit al ADJUDICATARI que els resultats de
les proves són acceptables, acceptables amb condicions o no acceptables per les raons que s'exposen. Qualsevol
equip utilitzat durant una prova de qualificació que no compleixi les Estipulacions Tècniques pot ser rebutjat per
l'Agència d'Energia de Barcelona.
8.3.2.

Proves a fàbrica

Es notificaran a l'Agència d'Energia de Barcelona amb anticipació les proves a realitzar en fàbrica.L'Agència
d'Energia de Barcelona tindrà el dret de presenciar la prova en fàbrica, L'ADJUDICATARI pot utilitzar procediments
de prova ja establerts per a realitzar les proves en fàbrica, on aquests procediments són adequats per a certificar
les especificacions i característiques definides en aquest projecte.
El compliment de la Instal·lació pel que fa algun aspecte del contracte es pot verificar mitjançant proves en fàbrica.
Quan les proves en fàbrica es plantegessin per l’ADJUDICATARI com a mitjà de verificar el compliment del
contracte, l'Agència d'Energia de Barcelona haurà de ser informada d'això i la prova ha d'estar identificada de
manera específica com "Prova per verificar el Compliment del contracte ".
8.3.3.

Proves d’integració

Aquesta secció presenta l'abast general de les activitats d'integració amb les instal·lacions existents que ha de
realitzar l’ADJUDICATARI, però no prescriu mètodes exactes per realitzar aquestes proves. L'ADJUDICATARI pot
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