PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE COMPTADORS
SECTORIALS PER A LA MILLORA DEL CONTROL I EFICÈNCIA DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE DEL
MUNICIPI DE LA VALL DE BIANYA.
CLÀUSULA PRIMERA. OBJECTE DEL CONTRACTE
És objecte de la present contractació del subministrament i instal·lació de comptadors sectorials a la xarxa
d’abastament pública de la Vall de Bianya, que han de permetre tenir-ne un major control, detectar fuites de
manera més precoç i millorar-ne l’eficiència.
S’inclou en aquest contracte:






Subministrament i instal·lació de comptadors segons les característiques que es descriuen al següent
apartat, inclòs tot el material necessari.
Construcció de les arquetes on s’han d’allotjar.
Vàlvules de tall consignades en els següents apartats.
Integració i visualització de dades cabal (instantani i acumulat), al telecontrol existent.
Posada a punt i formació del personal.

Les condicions tècniques i característiques de l’equip a subministrar i inst al·lar són les que es fixen a continuació.
CLÀUSULA SEGONA. DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ
1) Ubicació i nombre mínim d’equips a instal·lar
Caldrà instal·lar els equips a les següents ubicacions, segons plànols orientatius de l’annex 1.

UBICACIÓ

ARQUETA

COMPTADOR

VÀLVULES

TELECONTROL

Sant Salvador

No

DN 110

2

PLC existent

Morrals

No

DN 80

2

PLC existent

Farró

No

DN 140

1

PLC existent

El Clot

Sí

DN 140

2

Datalogger

Capsec

Sí

DN 140

2

Datalogger

Sant Pere Despuig

No

DN 200

0

Datalogger

Hostalnou

Sí

DN 200

2

Datalogger

Corant

SÍ

DN 140

2

Datalogger

Les Illes

SÍ

DN 125

2

Datalogger

Taula 1: Ubicacions, especificacions i inclusions de cada punt on cal instal·lar comptador.

2) Característiques dels comptadors:
 Cabal nominal: mínim 20 m3/hora i segons diàmetre de canonada.

 Pressió de treball: 16 bars
 Classe B o segons model
 Equipats amb emissors d’impulsos o qualsevol altre sistema que permeti la lectura de cabal
instantània i acumulada al sistema SCADA existent.
 Aigua freda fins a 40 Cº
 Inclòs accessoris i petit material, instal·lats sobre canonada segons diàmetres consignats.
 S’inclou carrets extensibles de desmuntatge amb brides (AISI 304 o superior), juntes
d’estanqueïtat EPDM (o superior), revestiment amb resina epo xi, i 16 bars de pressió nominal.
3) Característiques de les arquetes
 Aptes per a ubicació dels comptadors i dataloggers
 Formigó armat HM-20/F/20/l, grandària màxima de granulat 20 mm
 Mídes mínimes 1,5 x 1 x 1 m (o adaptada segons equips a instal·lar-hi), ubicada a l’eix de la
canonada.
 Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, segons norma UNE–EN 124.
 Característiques aproximades segons esquema següent.

Figura 1: detalls de l’arqueta a construir.

4) Transmissió i emmagatzematge de dades de cabal:
 Connexió a PLCs existents. En casos en els que no hi hagi accés a un PLC, s’instal·larà un
datalogger amb les següents característiques mínimes:

o Estanquitat IP68
o Mòdem intern (GSM/GPRS o similar).
o Alimentació autònoma amb bateria (mínim de 4 anys de durada a funcionament ordinari
amb una freqüència de registre de 10 minuts i transmissió de dades cada hora).
o Transmissió automàtica de dades
o Tramesa d’alarmes a mòbils
o Mínim 4 entrades digitals i dues d’analògiques.
o Capacitat d’emmagatzematge de més de 90.000 registres.
o Suports físics necessaris i específics per a la seva col·locació
o Possibilitat de connexió i mesura de dos o més sensors o cabalímetres simultàniament.


Connexionat, cablejat fins al comptador, configuració i visualització a l’IGNITION SCADA existent.
En els casos de la instal·lació d’un datalogger, s’incorporarà també una visualització de l’estat de
la bateria.

Figura 2: Sistema SCADA existent de control de cabals , nivells de dipòsit i cloració del servei d’aigua potable de la Vall de
Bianya.



Posada a punt i comprovacions de funcionament. Caldrà com a mínim la visualització de cabal
instantani, acumulat, estat de la bateria i qualsevol altre aspecte que la propietat consideri oportú.

5) Vàlvules de tall







Tipus: comporta
Instal·lades a canonada segons taula 1
Pressió nominal 16 bars
Cos de fosa amb eix d’acer inoxidable
Accionament amb volant de fosa
Muntades a pericó

CLÀUSULA TERCERA. INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE
Aquest contracte inclou tant el subministrament com el muntatge dels equips, tot el material necessari, l’obra civil,
la integració al telecontrol existent i la posada a punt, segons característiques descrites a la clàusula segona.
Abans de l’inici de les actuacions es durà a terme un replanteig de l’actuació amb l’empresa adjudicatària, on es
s’acabaran de definir aspectes com la ubicació exacte dels comptadors i característiques de les arquetes.
Les actuacions es faran en instal·lacions d’aigua de potable en servei. Per tant, cada muntatge es durà a terme
de manera consensuada amb l’Ajuntament, i no es permetran aturades del servei no programades.

L’empresa adjudicatària ha de complir tots els requisits legislatius en matèria de prevenció de riscos laborals.
CLÀUSULA QUARTA. TERMINIS
Els equips hauran d’estar en funcionament 3 mesos a partir de l’adjudicació del contracte, o com a màxim el 31
de desembre de 2021.
L’adjudicatari s’haurà d’ajustar a la planificació d’actuacions per a la instal·lació de l’equip i la seva posada en
funcionament, que haurà presentat en la seva proposició. En cas que l’Ajuntament consideri que hi ha alguna
data que cal reajustar per no alterar el funcionament de les instal·lacions, es podrà modificar aquesta planificació.
CLÀUSULA CINQUENA. GARANTIA I SERVEI TÈCNIC
Tant els equips com els defectes o incidències derivades de la seva instal·lació disposaran d’una garantia de 18
mesos des de la posada en funcionament a la xarxa d’abastament del municipi, durant el qual el contractista
haurà de respondre i realitzar les actuacions necessàries per garantir el seu bon funcionament.
Aquest termini de garantia podrà ser ampliat en l’oferta dels licitadors, segons s’estableixi al Plec de clàusules
administratives particulars (PCAP), essent vinculant el termini d’ampliació de la garantia ofert en cas de resultar
adjudicatari del contracte.
L’adjudicatari haurà de formar al personal tècnic a requeriment de l’Ajuntament.
CLÀUSULA SISENA. POSADA EN MARXA
L’adjudicatari haurà de fer la posada en marxa de l’equip i formar al personal de planta dins del termini
d’instal·lació fixat a la clàusula quarta.
CLÀUSULA SETENA. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA
Per tal d’acreditar que l’oferta compleix amb els requisits tècnics d’aquests plecs, i en concret amb els de les
clàusules segona i tercera, els licitadors hauran de presentar, en la forma que s’estableixi al PCAP, la següent
documentació tècnica:



Marca, model i característiques tècniques dels equips que es pretenen subministrar, posant especial
èmfasi a les especificacions de la clàusula segona del present plec.
Descripció i calendari de les accions a realitzar per a cada actuació.

Per altra banda, amb la finalitat de comprovar la correcta execució de les prestacions del contracte, l’empresa
adjudicatària haurà de presentar també, a l’acabament de les actuacions, la següent documentació:







Descripció de les actuacions realitzades.
Plànols de l’equip i esquema general de connexionat elèctric i hidràulic, si és el cas.
Plànols dels components mecànics, especejament i referències.
Relació de recanvis.
Especificacions del manteniment a realitzar.
Qualsevol altra documentació que el contractista consideri d’utilitat per a la correcta operació i
funcionament de l’equip.

Olot, la Garrotxa, a la data de la signatura electrònica.

