PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT
OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT, DEL SERVEI DE MANTENIMENT D’UN SISTEMA
D’ALIMENTACIÓ ININTERROMPUDA MODEL UPS-12500 MI-B/3.
EXPEDIENT REF. 2021/121

1. OBJECTE

Aquest document té com objectiu descriure les condicions de la contractació del servei de manteniment
d’un Sistema d’Alimentació Ininterrompuda Model UPS-12500 MI-B/3 ubicat al Laboratori de Radiologia
Ambiental de la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona.

2. JUSTIFICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ
El sistema d’alimentació ininterrompuda per al que se sol·licita la contractació del manteniment es va
posar en funcionament l’any 1996. En ser un equip molt antic és convenient que es realitzi un
manteniment anual per assegurar-ne un funcionament correcte que, d’una banda, permeti garantir
l’estabilitat i subministrament continu del corrent elèctric en cas d’un tall de corrent i, d’una altra, eviti
qualsevol incident com podria ser un conat d’incendi.

3. DESCRIPCIÓ DE LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

El contracte de manteniment INCLOU les cobertures i prestacions següents:
-

1 visita preventiva
Visites correctives il·limitades
Substitució de materials (bateries incloses)
Canvi total de bateries al final de la seva vida útil.

Aquest és el contingut mínim que ha d’ofertar el licitador.

4. EXECUCIÓ DEL SERVEI
El servei de manteniment sera efectuat en díes laborables.
Les prestacions derivades del contracte es realitzaran al Laboratori de Radiologia Ambiental de la
Facultat de Química de la Universitat de Barcelona.
L'adjudicatari es compromet a atendre els avisos d'avaria com a màxim dintre de les 12 hores hàbils
següents a la recepció de l'avís.
L'adjudicatari es compromet a proporcionar una atenció particular per resoldre els problemes técnics.
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Les prestacions es realitzaran d'acord amb les sol·licituds d'intervenció que realitzi la Universitat de
Barcelona.
Per la seva part la Universitat de Barcelona es compromet a:
- Donar accés als equipaments
- Avisar per escrit a l'adjudicatari abans de tot tipus de canvi important que es vagi a realitzar quan
a l'ús i/o el lloc d'instal·lació de l'aparell.
- Entregar al titular els documents necessaris per a la facturació de prestacions no cobertes pel
contracte.

Barcelona, 25 de maig de 2022

Anna Rigol Parera
Professora Titular
Departament d’Enginyeria Química i Química Analítica
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