PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

SUBMINISTRAMENT D’UNA TAULA ESCORREDORA
VIBRANT PER DESHIDRATAR EL DIGEST PRODUIT A LA
PLANTA MECÀNICO-BIOLÒGICA DEL BAIX CAMP

Signat per: CPISR-1 Joan Manuel
Abelló
Data i hora: 2015.08.28 13:27:38 +02:00
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1. OBJECTE
Constitueix l'objecte del següent plec establir les condicions que regeixin la contractació del
subministrament d'un escorredor tipus taula vibrant per deshidratar el digestat produït a la
Planta de Tractament Mecànic-Biològic del Baix Camp, situada a Botarell.
Les empreses licitadores presentaran la documentació tècnica, definint amb tot detall els equips
a subministrar, els requeriments de funcionament i les especificacions dels equips, així com la
corresponent valoració econòmica per al subministrament, posada en marxa i verificació dels
rendiments a aconseguir.

2. INTRODUCCIÓ
La Planta Mecànic-Biològica del Baix Camp, situada a Botarell té una capacitat de tractament de
85.000 tones / any de fracció RESTA. Com a conseqüència d'aquesta activitat, la planta recupera
diàriament una important quantitat de matèria orgànica que necessita ser tractada per evitar el
seu impacte sobre el medi natural. El tractament de la matèria orgànica recuperada consisteix en
la digestió anaeròbia en condicions termòfiles, que es tradueix en una alta producció de biogàs i
un posterior compostatge aerobi per tal d'esgotar el digestat i produir un material
bioestabilitzat.
Un cop superat el temps de residència en els digestors anaerobis, la matèria orgànica s'extreu
dels digestors utilitzant una bomba de desplaçament positiu i un joc de vàlvules de comporta
que el condueixen fins al sistema actual de deshidratació que consisteix en unes premses de
cargol sense fi, garbells i clapeta de pressió. El material deshidratat es transporta amb cinta fins
al procés de compostatge i l'aigua resultant de la deshidratació es bomba al decantador.
Els impropis típics que conté la matèria orgànica recuperada per separació mecànica (pedres,
vidre, sorres, etc.) redueixen la vida dels equips de deshidratació actuals i es pretenen substituir
per sistemes vibrants que separin l'aigua del sòlid de forma eficient, reduint els costos de
manteniment dels equips de deshidratació i assegurin la disponibilitat del sistema de separació.

3. OBJECTIUS
Els objectius d'aquest plec són:
1. Definir la situació de partida perquè les empreses licitadores puguin adequar la seva oferta a
les necessitats de la Planta de Tractament Mecànic-Biològic, que són deshidratar el digestat amb
un ajustat binomi de cost de manteniment i nivell de sequedat del digestat deshidratat.
2. Descriure el procediment a seguir per a contractar el subministrament.
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4. PROCEDIMENT ESTABLERT
4.1. Contingut de la proposta

SOBRE “B” segons plec prescripcions administratives.
Haurà d’incloure la documentació necessària que justifiqui els diferents criteris de valoració
puntuables i permeti comprovar que les especificacions tècniques dels equips subministrats
s’ajusten als requeriments del plec:
Oferta econòmica pel present contracte de subministrament que inclou el detall dels treballs
llistats en el punt 4.2. “abast dels treballs”
Termini d’execució de subministrament
Documentació tècnica i especificacions que permetin justificar que l’abast dels treballs i
equips inclosos dins del subministrament s’ajusten als requeriments d’aquesta licitació, com
podrien ser de forma indicativa i no excloent:

-

Documentació tècnica que justifiqui la idoneïtat dels equips a l'operació proposada de
deshidratació de digestat.
Complements específics per a l'operació proposada, inclosos en l'oferta de
subministrament.
Rendiments / eficàcia de separació que es pugui aconseguir.
Instruccions de muntatge.
Manual d'operació.
Manual de manteniment programat i vida útil de les peces.
Referències a aplicacions similars.
Detall del subministrament: llistat d'equips i complements inclosos en el
subministrament.
Altra documentació rellevant segons el parer de l'empresa licitadora per a la seva
valoració en aquesta licitació.

4.2. Abast dels treballs
L'empresa adjudicatària inclourà al seu càrrec les següents activitats en el present contracte de
subministrament:
- Descripció de l'abast dels treballs i subministraments.
- Subministrament d'una taula vibrant equipada segons el detall del punt 5 “Especificacions
Tècniques” d’aquest plec.
- Transport dels equips fins a la Planta de Tractament Mecànic-Biològica del Baix Camp.
- La descàrrega i muntatge dels equips els realitzarà SECOMSA GESTIO, SL, seguint les
instruccions que indiqui l'empresa adjudicatària, en l'espai destinat a aquesta finalitat. Aquestes
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instruccions seran posades a disposició de SECOMSA GESTIO 15 dies abans de l’arribada de
l’equip a les instal·lacions de Botarell i consensuades per ambdues parts.
- Posada en marxa i proves del correcte funcionament de cada equip, justificant la capacitat i
eficàcia de separació obtinguda.
- Garantia per a cada equip: mínim 4.000 hores de funcionament o 2 anys.

5. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES
Els equips a adquirir són UNA taula vibrant per a la deshidratació de digestat que s'extreu de
l'DIGESTOR 1, composta per escorredor amb estructura de suport i tremuja de descàrrega
per conduir el líquid fins al punt de descàrrega.
Els equips proposats en les ofertes presentades hauran de complir com a mínim amb les
característiques que s’exposen a continuació :
- Equips nous. Declaració de conformitat de la màquina CE i homologació.
- Model: taula escorredora vibrant per deshidratació de digestats de biometanització via seca
de matèria orgànica recuperada de fracció RESTA, tipus ESS 100/330 E Rollier o similar.
- Dimensions que encaixin en l'actual configuració de la nau de premses, substituint la
premsa 1 actual i sense requerir més que la prolongació del tub d'extracció fins a la taula i la
sortida d'aigua escorreguda al dipòsit sota premses. El vessament del deshidratat caurà a la
cinta que actualment evacua l'digestat CT-501. S’adjunta plànol com annex I en aquest plec
amb les dimensions adequades per l’encaix del vibrant a la sala de premses.
- Superfície útil: mínim 3'3 m2. L'ample mínim de la màquina serà de 800 mm. A manera
indicativa, longitud útil 3.300 mm i amplària útil 1.000 mm.
- Cabal mínim: 3.800 litres / hora.
-% Humitat digestat sortida: màxim 62% en pes d'aigua.
- Inclinació: regulable, 5è mínim.
- Canal de sortida de producte amb fixació tipus mordassa.
- Fulla de retenció giratòria regulable externament.
- Tub per a reg amb aigua clara.
- Tremuja amb reixa tipus cistella amb mànec d’extracció.
- Suport roscat per a sensor roscat. Sensor no inclòs al subministrament.
- Boca d’home estanca de 500 x 700 mm rectangular.
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- Malles de cribratge en mòduls de poliuretà (PU) rigid. Llum de pas intercanviable amb talls
mínim entre 0'5 i 1'2 mm.
- Es subministrarà un joc complet de malles de PU amb llum de pas de 0'8 mm.
- Potència total de vibració de 7'12 kW (2x3'56kW) a 1.500 rpm mínima o justificació de la
potència subministrada si fos inferior. Vibració lineal.
- El sistema de vibració i malles no permetrà que el passant de la taula escorredora (“aigua”)
contingui elements que superin en alguna de les seves dimensions el tamany de la llum de
pas instal·lada.
- 2 motors d’alimentació trifàsica, 230/400 V. 50 Hz. Vibrants elèctrics tipus MVE 5500/15 o
similar.
- Sistema de capotatge de la màquina que eviti esquitxades durant la seva operació.

6. CRITERIS DE VALORACIÓ
6.1. Criteris avaluables de forma automàtica
6.1.1. Valoració econòmica
Es valorarà l'oferta econòmica de 0 a 86 punts de forma proporcional, amb més puntuació per
l'oferta que proposi una oferta econòmica més favorable, sempre complint amb les
especificacions tècniques marcades.

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó = 86 × {1 −

𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑡 − 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑡 𝑚é𝑠 𝑏𝑎𝑖𝑥
}
𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑡 𝑚é𝑠 𝑏𝑎𝑖𝑥

6.1.2. Termini d'execució del subministrament (millora de 0 a 10 punts)
El termini d'execució dels treballs serà de 8 setmanes. Es valorarà com a millora del
subministrament el termini de lliurament proposat inferior a 8 setmanes de 0 a 10 punts i de
forma proporcional, amb més puntuació per l'oferta que proposi un termini de lliurament més
curt.

6.1.3. Millores pel que fa a recanvis (millora de 0 a 4 punts)
Es valorarà com a millora del subministrament, el lliurament sense cost addicional d'un joc
complet de malles de recanvi amb llum de pas de 0'8 mm, atorgant en aquest cas 4 punts
addicionals.
Aquest joc de malles serà de la mateixa qualitat que les malles de PU originals i cobriran tota la
superfície útil de la taula escorredora.
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7. NORMATIVA ESPECÍFICA
Les empreses licitadores faran constar a la memòria tota la reglamentació vigent d'obligat
compliment dels equips que subministrarà que li siguin d'aplicació i inclouran la seva
justificació. L'empresa adjudicatària restarà a disposició de qualsevol sol·licitud de justificació
addicional no presentada en la memòria.

8. PRESSUPOST
El pressupost màxim d'aquesta contractació és de 27.000,00 € (vint mil euros amb zero
cèntims) més IVA.
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ANNEX I. DIMENSIONS I DETALLS CONSTRUCTIUS DE LA TAULA VIBRANT
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