INFORME FINAL DE RESULTATS DE LA CONSULTA PRELIMINAR DE
MERCAT REFERENT A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT,
INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT D’UN EQUIP ICP OPTIC

1. ANTECEDENTS
L’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona (Ematsa) té com a objecte principal aquelles
activitats relacionades amb el cicle integral de l’aigua. Per tal de prestar correctament els seus
serveis, Ematsa disposa d’un Laboratori d’anàlisi d’aigües i mostres sòlides.
Entre l’equipament de què disposa el Laboratori d’Ematsa per a realitzar la seva activitat analítica
es troba l’ICP Optic. Aquest equip va ser instal·lat a finals de l’any 2009 i darrerament està patint
alguns problemes de funcionament i de pèrdua de sensibilitat, fets que motiven la decisió de
procedir a la seva renovació.
Com a pas previ a la preparació del Plec de Prescripcions Tècniques que regularà la licitació, la
Unitat Tècnica de Laboratori d’Ematsa va informar de la necessitat d’efectuar la consulta
preliminar de mercat per tal de conèixer quines solucions tècniques hi ha disponibles per poder
assolir els límits de quantificació requerits i així poder detallar l’equipament necessari que es
requerirà a la licitació que es pretén promoure per a la contractació del subministrament,
instal·lació i manteniment d’un equip ICP Optic.
El dia 13 de juliol de 2021 es va publicar, en el perfil del contractant d’Ematsa, l’anunci de la
convocatòria de la consulta preliminar, mitjançant la plataforma electrònica de contractació
pública.
2. RESUM DE LES EMPRESES PARTICIPANTS
En el termini establert per a la presentació de propostes, es van rebre respostes, mitjançant
correu electrònic, de les següents empreses:
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EMPRESA

NIF

Data presentació documentació

PerkinElmer España SL

B82338757

16/07/2021

Thermo Fisher Scientific SLU

B28954170

27/07/2021

Agilent Technologies Spain SL

B86907128

5/08/2021

Metrohm Hispania SLU

B88334131

12/08/2021

Revisades i analitzades les propostes de cada proveïdor, es resumeixen a continuació les
característiques més destacades de cada sistema proposat.
-

PERKINELMER ESPAÑA SL presenta l’equip Avio 550.
Principals característiques extretes de la consulta:
o

Pot incorporar un sistema FAST integrat per a la introducció de mostres o se li pot
acoblar un sistema prepFAST per a dilució de mostres i preparació automàtica de
patrons.

o

Un dels avantatges de l’equip és el baix consum d’argó, segons el proveïdor
gairebé la meitat de l’actual sistema instal·lat al Laboratori (un equip Optima 7300,
també de PerkinElmer).

o

Tecnologia Color Plasma Cam: permet la visualització continua del plasma durant
l’anàlisi, per detectar possibles problemes. El servei tècnic també podria visualitzarlo telemàticament.

o

Tecnologia Flat Plate, que genera un plasma més robust amb menys consum i
menys manteniment.

o

Tecnologia Interfase PlasmaShear: menys interferències i menys costos de
manteniment.

o

Sistema òptic simultani real de doble detector, que proporciona molt bona
resolució en tot el rang UV/Visible (de 163 a 782 nm). Resolució <6 pm a 200 nm.

o

Equip de mida compacta.

o

Torxa vertical, dual view (axial i radial).

o

Software Syngistix

DOMICILI SOCIAL:
Muntanyeta de St. Pere i St. Pau, s/n
43007 Tarragona · A-43049956

ADREÇA DE CORRESPONDÈNCIA:
Ap. Correus 4195
43007 Sant Pere i Sant Pau (Tarragona)

Tel. 977 25 09 12
www.ematsa.cat
www.lab.ematsa.cat

Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona, SA Inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, Volum 272, Llibre 200/3, Foli 139, Full 4855, Inscripció 1a. NIF A-43049956

-

THERMO FISHER SCIENTIFIC SLU presenta l’ICP-OES sèrie iCAP PRO (models XP i XPS),
el qual, segons el proveïdor, proporciona l’anàlisi més ràpida possible amb la garantia que
les anàlisis de traces sempre seran les millors pel que fa a precisió i productivitat.
Principals característiques extretes de la consulta:
o

Requereix un manteniment sense esforç

o

Aconsegueix els temps d'inici més ràpids coneguts (menys de 5 minuts). Per la nit
es pot deixar en standby, sense consum d’Argó, de manera que al dia següent la
posada en marxa és molt ràpida.

o

Els equips de la sèrie ICAP PRO són actualment els més compactes del mercat.

o

Tecnologia de torxa vertical, que proporciona una major robustesa a l’anàlisi.

o

Sistema POP-Interface: no hi ha contacte físic entre el plasma i el con, ideal per a
l’anàlisi de mostres salines o molt brutes.

o

Sistema dual simultani, cobrint el rang 167-852 nm, amb una resolució <7 pm a
200 nm.

o

Incorpora la tecnologia de píxels CID (Charge Injection Device) en lloc dels
habituals CCD, els quals estan més afectats per l’efecte blooming.

o

Disposa d’un sistema de protecció del mirall quan no mesura. Només arribar llum
als miralls i al detector durant la mesura.

o
-

Software Qtegra ISDS

AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN SL presenta el model ICP-OES 5900 SVDV (Vista Dual
Vertical Sincrònica). Es un espectròmetre d’emissió òptica, amb font d’excitació plasma
d’acoblament inductiu de sobretaula.
Principals característiques extretes de la consulta:
o

Sistema d’introducció de la mostra mitjançant una bomba peristàltica de cinc
canals, posicionada molt a prop del nebulitzador de l’equip, per tal d’evitar volums
morts i disminuir els efectes de memòria.

o

Inclou el sistema AVS7 (consistent en una bomba de pistó i una vàlvula d’injecció
de 7 vies) que permet un augment de la productivitat, una reducció del consum
d’argó i una reducció dels efectes memòria.

DOMICILI SOCIAL:
Muntanyeta de St. Pere i St. Pau, s/n
43007 Tarragona · A-43049956

ADREÇA DE CORRESPONDÈNCIA:
Ap. Correus 4195
43007 Sant Pere i Sant Pau (Tarragona)

Tel. 977 25 09 12
www.ematsa.cat
www.lab.ematsa.cat

Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona, SA Inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, Volum 272, Llibre 200/3, Foli 139, Full 4855, Inscripció 1a. NIF A-43049956

o

Autosampler SPS4, amb moviment en tres eixos, de gran capacitat, velocitat i
màxima flexibilitat.

o

Permet disposar d’un sistema d’introducció de mostres multimode (MSIS), que
permet la introducció de mostres mitjançant els modes de generació de vapor o
de nebulització, o bé mitjançant ambdós modes al mateix temps.

o

Permet connectar sistemes externs d’autodilució.

o

Vista sincrònica del plasma que permet combinar al mateix moment visió radial i
axial (Visión dual). En una única lectura es disposaria de tot l’espectre de la taula.

o

La torxa vertical és de tipus monobloc i es pot canviar amb molta facilitat i sense
necessitat de cap ajust posterior.

o

Sistema òptic i detector simultanis, basat en un policromador Echelle que cobreix
l’interval complet de 167 a 785 nm, amb un disseny del mirall que permet una
millor resolució espectral i té una sensibilitat molt alta. El detector està segellat i
no necessita purga.

o

El detector incorpora una tecnologia per lluitar contra el blooming consistent en
un sistema de “drenatge” individual de cada punt actiu (píxel), que elimina de
forma eficaç un eventual excés de càrrega en cadascun d’ells.

o

Software ICP-Expert 7 molt potent. Pot fer un semi-quantitatiu de tota la taula,
estima la composició de la matriu i recomana la millor línia d’emissió de cada
element.

-

METROHM HISPANIA SLU presenta l’ICP òptic SPECTROGREEN TWIN INTERFACE.
Principals característiques extretes de la consulta:
o

Nou disseny més compacte, per a que ocupi menys espai: pantalla del PC integrada
en el propi equip per estalviar espai a la taula de treball. Té també un espai davant
per a poder posar-hi l’autosampler.

o

Sistema d’introducció de mostres anomenat ASXPRESS, integrat al software.

o

També pot disposar d’un nou sistema d´introducció de mostres multimode, que
genera els hidrurs directament sense necessitat de muntar cap accessori addicional
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i que permet analitzar a la vegada tant els metalls que generen hidrur com els que
no. Això fa que es guanyi temps i augmenti la productivitat.
o

NO necessita chiller extern, ja que tant els detectors com el generador de
radiofreqüència van refrigerats per aire.

o

Generador de radiofreqüència molt robust, ja que arriba fins a 1700W i fa que es
puguin analitzar mostres difícils amb baixes dilucions i arribar a límits de detecció
més baixos.

o

Tecnologia de visualització doble, axial i radial, que permet analitzar en una
mateixa seqüència tant els elements majoritaris com els minoritaris. Per a la
correcció de la zona de recombinació en la mesura axial, l’equip disposa d’un
sistema patentat anomenat OPI-Air, que permet analitzar mostres amb alta
salinitat i matrius complexes sense necessitat de cap tipus de gas addicional.

o

La torxa està col·locada en posició radial, amb la particularitat que té entrada de
llum pels dos costats de la torxa i això fa que li arribi el doble de llum als detectors
i permeti arribar a límits de detecció més baixos que els ICP duals del mercat.

o

No hi ha cap con a la part de dalt de la torxa, de manera que no es genera brutícia
en analitzar mostres orgàniques o salines.

o

Gràcies a la tecnologia UV-PLUS, NO necessita purga de l’òptica, ni tan sols per
mesurar els elements de la zona de l’UV, ja que l’òptica ve segellada de fàbrica i
plena d’argó d’alta puresa. Això fa reduir el consum d’argó i no requereix una
elevada puresa del mateix.

o

Disposa de 12 detectors CMOS lineals, que eviten l’efecte blooming, aconseguint
resultats acurats a concentracions de traces, fins i tot a línies d’emissió properes
molt intenses.
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3. CONCLUSIONS
Les solucions tècniques proposades pels proveïdors que han participat en la consulta semblen
adients per donar resposta a la necessitat que es pretén cobrir amb la licitació de la contractació
del subministrament d’un equip ICP Optic.
En l’elaboració dels plecs que regiran la contractació es tindrà en compte la informació rebuda
per part dels proveïdors participants.
Cal recordar que la participació en la consulta no atorga cap dret ni preferència als proveïdors
participants respecte del procediment de contractació que es tramiti.
Així mateix, la participació en la consulta no impedeix la intervenció posterior en el procediment
de contractació que es tramiti.
Per tal de garantir la màxima concurrència de licitadors, la consulta realitzada no comportarà
avantatges respecte de l’adjudicació del contracte per a les empreses participants i no resultarà
un objecte contractual que només s’ajusti a unes característiques tècniques concretes.
La licitació inclourà la instal·lació de l’equip ICP Optic amb autosampler i, depenent del pressupost
final, es valorarà l’opció d’incloure el servei de manteniment per un o més anys de durada.

Tarragona, en la data que consta a la signatura electrònica.

Signat: Ginés Sánchez Pérez
Responsable Unitat Tècnica de Laboratori
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