CO 21/2022

SERVEIS COMARCALS MEDIAMBIENTALS, S.A

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL
SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT ADQUISICIÓ D’UN
POP ELECTROHIDRÀULIC I LA SEVA INSTAL·LACIÓ A
LA PLANTA MECÀNICO-BIOLÒGICA

Plec de clàusules aprovat:

Acord del Consell d’Administració 24/05/22

Pressupost màxim de licitació:

55.500€ (més el 21% d’IVA).
Total: 66.550€

Procediment:

Obert simplificat abreujat
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1

ANTECEDENTS

En la Planta Mecànic Biològica de Botarell propietat del Consell Comarcal del Baix
Camp i que explota l’empresa Serveis Comarcals Mediambientals SA (SECOMSA) es
fa el tractament de la fracció resta de residus municipals de les comarques del Baix
Camp, Alt Camp i Baix Penedès, entre altres.
SECOMSA també és la responsable de gestionar a planta de compostatge, l’estació
de transferència i la deixalleria comarcal al Centre de Gestió de Residus (propietat del
Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals del Baix Camp), així com de les
deixalleries de Cambrils i Mont-roig del Camp.

2

NECESSITATS

Aquest subministrament és necessari per al desenvolupament de les activitats que
realitzen l’empresa Serveis Comarcals Mediambientals, SA (SECOMSA).
La necessitat que es vol satisfer té relació directa, clara i proporcional amb l'objecte del
contracte.
La finalitat del subministrament es assegurar el correcte funcionament dels equips de
elevació de la fracció resta depositat en els fosses fins el alimentador de plaques, a
mes a mes de la reducció del consum d’energia, nivells sonors i per tant les despeses,
de la Planta Mecànic Biològica.
3

OBJECTE

L’objecte del contracte es composa de la compra i instal·lació de un pop
electrohidràulic de 6 braços, a la Planta Mecànic Biològica de Botarell. Les funcions a
realitzar comprenen el subministrament amb instal·lació d pop electró hidràulic de 6
braços. Aquest compressor reduirà el consum d’energia, els nivells sonors i les
despeses operatives i haurà de complir amb totes las normes actualment aplicables.
4

CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES

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 prensora sobre el material contingut a l'interior de les mateixes.

Pàgina 3/6

CO 21/2022

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, basteges
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 omplir, indicador de nivell i
elements magnètics per a retenció de poses i partícules metàl·liques, opcionalment
pressuritzat 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.
Tele mant: des de la mateixa botonera penjant del polispast, pedal o manipulador de
cabina-grua.
Nivell acústic: 85 db a un metro. segons normes i.e.c.
Utilització: intensiva.
Endoll elèctric: caixa bornes.
Articulacions: les articulacions dels cilindres hidràulics van muntats sobre ròtules, els
eixos de gir estan proveïts de casquets de bronze, tots els eixos i bolons (42crmo4)
van proveïts de greixadors de ¼” bsp. s/din 71412.
Grillet suspensió: doble suspensió.
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5

PROCEDIMENT ESTABLERT

5.1

Contingut de les propostes
•
•
•

5.2

Annex I de sol·licitud de participació i l’annex II de declaració de
responsabilitat.
Memòria que defineixi les prestacions i característiques del
subministrament.
Oferta econòmica segons annex III que figura en el Plec de clàusules
administratives particulars.

Abast dels treballs

L’empresa adjudicatària haurà d’incloure al seu càrrec les següents activitats que
formen part de l’objecte del contracte:

6

•

Redacció d’una memòria o un manual a on figurin les característiques i
prestacions mínimes d’acord amb el punt anterior.

•

Manual d’operació i manteniment de l’equip.

•

Transport de l’equip fins a la Planta Mecànic-biològica.

•

Muntatge, posada en funcionament de l’equip.

•

Formació.

•

Certificacions de la CE.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

6.1

Generals

• Estructura robusta en acer laminat S355 J2G3
• Depòsit d’oli hermèticament estanc.
•

Rang de regulació de treball en qualsevol inclinació (+- 60º)

•

Disseny i construcció s/ normes F.E.M. 1001/98 Secció I.

•

Declaració de CE de conformitat.

6.2
•

Altres
Certificacions CE
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•

6.3

Transport, muntatge, posada en marxa i formació d’operació.

Garantia

3 anys
6.4

Formació

Caldrà realitzar una formació explicant el funcionament de l’equipament.
6.5

Termini de lliurament

El termini màxim de lliurament s’estableix en 16 setmanes. Inclou el subministrament i
la instal·lació.
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NORMATIVA ESPECÍFICA

En la memòria, l’empresa licitadora farà constar tota la reglamentació vigent
d’obligat compliment que serà d’aplicació per al subministrament.
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