Exp. CO 21/2022

Informe justificatiu de la necessitat i la idoneïtat de la contractació, mitjançant
procediment obert, per la compra i instal·lació de un pop electró hidràulic a la
Planta Mecànic Biològica de Botarell.
De conformitat amb els articles 28, 63.3 i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, s’informa el següent:
1. Objecte del contracte
L’objectiu del contracte el constitueix la formalització, mitjançant procediment obert, la
compra i instal·lació de un pop electró hidràulic, a la Planta Mecànic Biològica de
Botarell.

Les funcions a realitzar comprenen el subministrament amb instal·lació de un pop electro
hidràulic de 6 braços.
Disseny dels braços: tipus semi conxa, construïdes en acer S355J2G3 (din en 10.025)
amb tots els braços convinentment reforçats i puntes de penetració especials en acer
anti-desgast.
Estructura: el cos i l'estructura construït a xapa d'acer laminat S355J2G3 (din en
10.025).El grup motor i el sistema hidràulic deuran de anar protegits dins del cos
principal.
Autoprensora: l'accionament haurà de ser electró hidràulic., la força part de cilindres
hidràulics a posició inclinada que actuen exteriorment sobre les garres, exercint una
acció premsora sobre el material contingut a l'interior de les mateixes.
Multiestable: que pugui treballar a ple rendiment en qualsevol posició vertical fins a una
inclinació de 60º.
Cilindres hidràulics: especials, doble efecte, disseny reforçat, amortiment, vastages
rectificats i cromats,protegits contra cops amb teules d'acer.
Motor elèctric: tensió servei: 400 volt 50 hz, revolucions: 1.500 t/min, protecció: ip-55,
aïllament: classe f, sentit de giro: únic
Bomba hidràulica: alta pressió, cabal variable.
Oli hidràulic: inclòs, hlp-46 (o equivalent).
Filtre de retorn: 25 micres.
Dipòsit d'oli: equipat de filtre d'aire de 10 micres, tap de omplit, indicador de nivell i
elements magnètics per a retenció de posos i partículesmetàl·liques, opcionalment
presuritzat a 0,35 bars.
Tancament obertura: per electrovàlvula biestable (48v ac). quatre vies, tres posicions,
centre bypass, el polp no pot obrir-se si no s'actua sobre el sistema de comandament,
sent impossible la caiguda de la càrrega, inclòs quan falta el corrent.
Telemant: des de la mateixa botonera penjant del polipast, pedal o manipulador de
cabina-grua.
Nivell acústic: 85 db a un metro. segons normes i.e.c.
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Utilització: intensiva.
Endoll elèctric: caixa bornas.
Articulacions: les articulacions dels cilindres hidràulics van muntats sobre ròtules, els
eixos de gir estan provistos de casquets de bronze, tots els eixos i bolons (42crmo4) van
provistos de engrassadors de ¼” bsp. s/din 71412.
Grillet suspensió: doble suspensió.
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El subministrament ha de tenir 2 3 anys de garantia.
La descripció dels detalls consten en el Plec de prescripcions tècniques.

2. Idoneïtat de l’objecte del contracte
Es considera idoni l’objecte del contracte. Les necessitats que compleix la contractació
es detallen en el punt inferior.
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3. Necessitats que motiven l’objecte del contracte
Reduirà el consum d’energia, els nivells sonors i les despeses.
4. Preu del contracte/pressupost base de licitació
Pressupost de licitació: 55.000€
Impost sobre el valor afegit: 11.550 euros
Total: 66.550 euros

5. Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte es de 55.000 euros.
6. Aplicació pressupostària
El càrrec de la despesa s’aplicarà al pressupost de despeses de les societats per a l’any
2022 per fons propis.

7. Durada del servei
La durada del contracte s’estableix en 16 setmanes, comptades a partir de la
formalització del contracte.

8. Elecció del procediment de licitació
La tramitació es realitzarà de forma ordinària, mitjançant procediment obert simplificat
abreujat, no subjecte a regulació harmonitzada.
9. Selecció d’empreses. Concreció dels requisits de solvència
Solament podran contractar amb SECOMSA les persones naturals o jurídiques,
espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin culpables en
una prohibició de contractar, i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica
o professional conforme als articles 65, 71 i 72 de la LCSP.
Els mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera es basarà en allò
establert en l’ article 87 LCSP. Els mitjans d’acreditació de la solvència tècnica i
professional es basarà en allò establert en l’article 90 LCSP.
10. Subcontractació
Es permet la subcontractació
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11. Selecció d’ofertes: criteris de valoració
En base al que disposa l’art 145 LCSP es tindran en compte un únic criteri relacionat
amb el preu.
Criteri
Millor oferta econòmica

Ponderació
100 %

Reus, a la data que consta en les metadades de la signatura electrònica

Fecha: 2022.05.18
08:02:29 +02'00'
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