PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICUALRS
CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTALLACIONS D’ARIE CONDICIONAT A LES
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, INSTALLACIONS TÈRMIQUES DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL I
SALA DE CALDERA DE L'ESCOLA SANT PAU.

1.- CONDICIONS PARTICULARS
1.1.- MANTENIMENT PREVENTIU
Els treballs que comprendrà aquest servei, les operacions de manteniment així com la seva periodicitat seran els
que a continuació es relacionen:
1.1.1.- Installacions aparells d’aire condicionat a les dependències municipals.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inspecció exterior de l’equip: correcció de corrosions i deteriorament de pintura
Inspecció de reixes de protecció de ventiladors, bateries i preses d’aire
Verificació d’estat de suportació de l’equip
Verificació d’estat de juntes d’estanquitat de panells i substitució si procedeix
Inspecció de l’aïllament tèrmic i acústic dels panells i reparació si procedeix
Verificació d’estat i neteja de safata de recollida d’aigua i desguàs
Verificació d’estat d’aletes i nivell de brutícia bateria interior. Adreçar aletes neteja de
bateria per ambdós costats
Comprovació d’estanqueïtat de circuits. Test de fuites, bateries, canonades, controls i juntes
Inspecció d’estat i ajustatge de taps i connexions frigorífiques i vàlvules de servei
Verificació d’estat i funcionament de vàlvules de seguretat. Verificació d’estat de taps
fusibles
Verificació inexistència d’humitat en el circuit frigorífic
Inspecció del filtres deshidratador de refrigerant i substitució del filtres o del seus cartutxos
Inspecció del separador de líquid del compressor. Si procedeix
Inspecció general externa de compressors
Verificació d’estat i actuació de vàlvules de retenció del circuit frigorífic
Verificació d’estat i actuació d’electrovàlvules i vàlvules de servei del circuit frigorífic
Verificació d’estat i actuació de vàlvules automàtiques d’inversió de cicle en equips
reversibles
Verificació d’estat i estanquitat de vàlvules d’obús per càrrega i servei
Comprovació de l’estanquitat de les juntes dels terminals de compressors i ajustatge
o substitució segons procedeixi
Inspecció de l’aïllament tèrmic dels components i línies del circuit frigorífic i correcció de
defectes
Comprovació d’estat oli. Test acidesa
Verificació l’estat, funcionament i consums de les resistències de càrter
Inspecció motoventiladors axials exteriors, anclates, suports i gir lliure. Inexistència de
vibracions
Inspecció de coixinets i rodaments de motoventiladors
Neteja de pales i àlabs ventiladors
Inspecció de l’aïllament elèctric de línies d’alimentació

ANUAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
TRIMESTRAL
ANUAL
MENSUAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
TRIMESTRAL
BIANUAL
TRIMESTRAL
BIANUAL
ANUAL
BIANUAL
BIANUAL
TRIMESTRAL
TRIMESTRAL
MENSUAL
BIANUAL
ANUAL
BIANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
MENSUAL
BIANUAL

• Control d’intensitats i temperatures dels conductors d’alimentació
• Verificació d’estat i neteja de quadres elèctrics de control, comandament i força i
aplicació de protecció antihumitat
• Inspecció de contactes de contactors, interruptors i relés, i substitució si procedeix
• Verificació de l’ajustatge de les connexions elèctriques
• Inspecció de connexions i línies de posada a terra. Ajustatge connexions
• Inspecció de l’estat de dissipador de calor de les unitats INVERTER. Si procedeix
• Inspecció dels connectors aeris de les targetes electròniques
• Verificació funcional de series exteriors de seguretat i enclavaments externs de l’equip
• Verificació del funcionament dels dispositius de control de capacitat dels compressors
• Verificació del funcionament de les proteccions internes dels compressors
• Verificació de que el funcionament dels compressors és correcte
• Verificació d’estat i funcionament de les proteccions frigorífiques, pressòstats, termòstats i
sensors
• Presa dades de funcionament pel balanç energètic de màquina, càlcul del rendiment
instantani

MENSUAL
SEMESTRAL
BIANUAL
SEMESTRAL
BIANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
MENSUAL
ANUAL
MENSUAL

1.1.2.- Installacions tèrmiques a la llar d’infants.
• Manteniment preventiu de la caldera de biomassa
• Manteniment de la bomba circuit calefacció
• Mesura de temperatura o pressió de fluid portador a entrada i sortida del generador
de calor
• Mesura de temperatura ambient del local o sala de màquines
• Mesura de temperatura dels gasos de combustió
• Contingut de CO i CO2 als productes de combustió
• Índex d'opacitat dels fums en combustibles sòlids o líquids i de contingut de partícules
sòlides en combustibles sòlids
• Tir a la caixa de fums de la caldera
• Comprovació i neteja de circuit de fums de calderes
• Comprovació i neteja de conductes de fums i xemeneia
• Neteja del cremador de la caldera
• Revisió del vas d'expansió
• Comprovació del material refractari
• Comprovació d'estanqueïtat de tancament entre cremador i caldera
• Comprovació de nivells d'aigua en circuits
• Comprovació d'estanqueïtat de circuits de canonades
• Comprovació d'estanqueïtat de vàlvules d'intercepció
• Comprovació de tiratge d'elements de seguretat
• Revisió i neteja de filtres d'aigua
• Revisió de bombes i ventiladors
• Revisió del sistema de preparació d'aigua calenta sanitària
• Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic
• Revisió del sistema de control automàtic
• Comprovació de l'estat d'emmagatzematge del bio combustible sòlid
• Neteja i retirada de cendres en installacions de bio combustible sòlid
• Comprovació i neteja de circuit de fums de calderes i conductes de fums i xemeneies
en calderes de biomassa
• Revisió dels elements de seguretat en installacions de biomassa

MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
SEMESTRAL
SEMESTRAL
MENSUAL
MENSUAL
SEMESTRAL
MENSUAL
MENSUAL
ANUAL
SEMESTRAL
MENSUAL
BIMESTRAL
MENSUAL
MENSUAL
ANUAL
SEMESTRAL
SEGONS CTE
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL

1.1.3.- Sala de calderes de l'Escola Sant Pau.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manteniment preventiu de la caldera de gas natural atmosfèrica
Manteniment de la bomba circuit hidràulic “SUD”
Manteniment de la bomba circuit hidràulic “NORD”
Manteniment de la bomba circuit hidràulic “EST”
Mesura de temperatura o pressió de fluid portador a entrada i sortida del generador
de calor
Mesura de temperatura ambient del local o sala de màquines
Mesura de temperatura dels gasos de combustió
Contingut de CO i CO2 als productes de combustió
Índex d'opacitat dels fums en combustibles sòlids o líquids i de contingut de partícules
sòlides en combustibles sòlids
Tir a la caixa de fums de la caldera
Comprovació i neteja de circuit de fums de calderes
Comprovació i neteja de conductes de fums i xemeneia
Neteja del cremador de la caldera
Revisió del vas d'expansió
Comprovació del material refractari
Comprovació d'estanqueïtat de tancament entre cremador i caldera
Revisió general de calderes de gas
Comprovació de nivells d'aigua en circuits
Comprovació d'estanqueïtat de circuits de canonades
Comprovació d'estanqueïtat de vàlvules d'intercepció
Comprovació de tiratge d'elements de seguretat
Revisió i neteja de filtres d'aigua
Revisió de bombes i ventiladors
Revisió del sistema de preparació d'aigua calenta sanitària
Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic
Revisió del sistema de control automàtic

MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
SEMESTRAL
SEMESTRAL
MENSUAL
MENSUAL
SEMESTRAL
MENSUAL
ANUAL
MENSUAL
ANUAL
SEMESTRAL
MENSUAL
BIMESTRAL
MENSUAL
MENSUAL
ANUAL
SEMESTRAL

1.2.- REPARACIÓ D’AVERIES.
L’empresa adjudicatària garantirà el bon estat d’ús i manteniment dels equipaments municipals durant el període
de vigència del contracte en els següents termes:
1.2.1.- Installacions aparells d’aire condicionat a les dependències municipals.
La mà d’obra facturació manteniment correctius efectuats en dies festiu o fora de l’horari laborat són els
següents:

Guàrdies
Dissabte
Diumenge
Festius assenyalats

Dissabtes i festius
Disposició de servei
20,00 + IVA
30,00 + IVA
40,00 + IVA

Servei dia 8:00 AM – 20:00 PM
50,00 + IVA
60,00 + IVA
90,00 + IVA

1.2.2.- Installacions tèrmiques a la llar d’infants.
La mà d’obra facturació manteniment correctius efectuats en dies festiu o fora de l’horari laborat són els
següents:
Dissabtes i festius
Disposició de servei
20,00 + IVA
30,00 + IVA
40,00 + IVA

Guàrdies
Dissabte
Diumenge
Festius assenyalats

Servei dia 8:00 AM – 20:00 PM
50,00 + IVA
60,00 + IVA
90,00 + IVA

1.2.3.- Sala de calderes de l'Escola Sant Pau.
La mà d’obra facturació manteniment correctius efectuats en dies festiu o fora de l’horari laborat són els
següents:
Dissabtes i festius
Disposició de servei
20,00 + IVA
30,00 + IVA
40,00 + IVA

Guàrdies
Dissabte
Diumenge
Festius assenyalats

Servei dia 8:00 AM – 20:00 PM
50,00 + IVA
60,00 + IVA
90,00 + IVA

2. CONTROL DE TREBALL I MATERIALS
Per portar a terme el control per part dels serveis tècnics municipals del bon funcionament de les tasques a
realitzar, així com de les incidències dels equipaments, s’establiran els següents mecanismes:
a) Fitxes periòdiques de recollida de dades, reomplint-les després de cada operació de manteniment
preventiu o reparació.
b) Ordres de treball, en les quals el contractista indicarà les incidències que s’han produït durant la
reparació de l’avaria a la que s’adjuntaran albarans de treball. En els comunicats d’emergència
s’indicarà també l’hora de sollicitud del servei.
c) Inventari de les installacions. Qualsevol modificació de les installacions, tant de substitució de
maquinària nova com de modificació d’ubicació, l’adjudicatari haurà de presentar al tècnic responsable
les modificacions corresponents.

3. PREU
Quadre resum de les ofertes anuals:
Dependències
Ajuntament
Llar d’infants
Escola Sant Pau
TOTAL

Cost manteniment
2.324,50 €
2.700,30 €
2.000,00 €

Cost manteniment + IVA
2.812,65 €
3.267,35 €
2.420,00 €

7.024,80 €

8.500,00 €

ANNEX 1.- APARELLS D’AIRE CONDICIONAT A LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

DESPATX
OFICINES
AJUNTAMENT
PLANTA
BAIXA

MODEL

PLANTA 2ON.
PIS
SERVEIS
TÈCNICS

POLICIA
LOCAL

OAC POLICIA
LOCAL
SERVEIS
SOCIALS

CALDERES

CORTINA D'AIRE OLEFINI

12000W-12500W

SAMSUNG SMART INVERTER

1,03 KW- 1,11 KW

3300W-4000W

DESPATX SECRETÀRIA

SAMSUNG SMART INVERTER

1,03 KW- 1,11 KW

3300W-4000W

DESPATX COSTAT SECRETÀRIA

ROCA-SANYO (SAPC92GH5"Z")

275W-324W

NO TÉ FITXA TÈCNICA

DESPATX IGUALTAT

SPLIT PARET INVERTER

1,17 KW - 1,08 KW

3500W-4000W

DESPATX PERSONAL

ROCA DBM-35A

3,4KW - 3,5 KW

3000W-3000W
TIPUS SPLIT DE PARET
2X1

INFORMÀTIC

HIYASU MODEL ASE129U11M

DESPATX REGIDORS

SPLIT PARET SAMSUNG INVERTER

1,03KW - 1,11 KW

3300W-4000W

SALA DE PLENS

2 SPLIT TERRA BOMBA DE CALOR

1,73KW - 1,86 KW

5275W-5862W

RECEPCIÓ

INVERTER FREE-MULTI CS-E7GKEW

2,2 KW - 3,2 KW

ARQUITECTE MUNICIPAL

INVERTER FREE-MULTI CS-E7GKEW

2,2 KW - 3,2 KW

SERVEIS TÈCNICS

INVERTER FREE-MULTI CS-E18GKEW

5 KW - 7,1 KW

SERVEIS JURÍDICS
ENTRADA

INVERTER FREE-MULTI CS-E7GKEW

2,2 KW - 3,2 KW

INVERTER FREE-MULTI CS-E7GKEW

2,2 KW - 3,2 KW

RECEPCIÓ

SAMSUNG (SH12AWHX)

CAP POLICIA

SAMSUNG (SH09AWH)

2750W-2900W

RECEPCIÓ

FUJITSU DC INVERTER ASYG24LFCC

230V - 50 HZ

RECEPCIÓ
DESPATX TREBALLADROA
SOCIAL

SPLIT PARET INVERTER

1,17 KW

SPLIT PARET INVERTER

0,87 KW

DESPATX EDUCADORA SOCIAL

MITSUBISHI

DESPATX TREBALLADORA FAM.

MITSUBISHI

NO
TÉ
TÈCNICA

MULTISPLIT
PANASONIC
INVERTER

SEGONS PRESSUPSOT
VOSTRE ACCEPTAT
OCTUBRE 2007

3500W-4200W
2750W-2900W

3500W-4000W
2700W-2800W
FITXA

MSHX-18GV
(E1)

2500W-2800W

DOS DESPATXOS I ZONA VESTIDORS 2 SPLIT CONDUCTES ACD 18 U, BOMBA DE CALOR
2 BOMBES DE CALOR UNITAT EXTERNA I 7 FAN-COLIS TIPUS CASSETTE DE 5KW-5,6 KW DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA MÀXIMA I 5,6KW - 6,5
KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA MÀXIMA, DE 10 KW - 11,5 KW DE POTÈNCIA ELÈCTRICA.

BIBLIOTECA
ARXIU
MUNICIPAL

POT. BOMBA CALOR

ALCALDIA

SINDICAT
CA L'ARTURO

MODEL
BOMBA
CALOR

BOMBA DE CALOR UNITAT EXTERNA I 4 FAN-COLIS TIPUS CASSETTE DE 6,8 KW DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA MÀXIMA I 7 KW DE POTÈNCIA
CALORÍFICA MÀXIMA, DE 100 W DE POTÈNCIA ELÈCTRICA. MARCA MITSUBISHI ELÈCTRIC.
ENTRADA

PLANTA 1ER.
PIS

POTÈNCIA
APARELL

ROCA YORK MODEL BRAW-80G-38
ZONA ARXIU

SPLIT PARET INVERTER

1,62 KW

5275W-5800W

ZONA ARXIU

SPLIT PARET INVERTER

1,17 KW

3500W-4000W

ZONA DESPATX

SPLIT PARET INVERTER

1,17 KW

3500W-4000W

LLAR D'INFANTS
ESCOLA SANT PAU

