Nº EXP.: AB/SAN-ABAST/2019/22
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT
DE RODAMENTS I ELEMENTS DE TRANSMISSIÓ DE POTÈNCIA PER A
INSTAL·LACIONS D’AIGÜES DE BARCELONA
1. ARTICLES A SUBMINISTRAR
S’inclouen dins l’abast de subministrament els següents productes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Rodaments, Suports i Elements de fixació
Retens
Corretges
Rodes industrials
Cadenes
Politges
Pinyons
Acoblaments

2. ESPECIFICACIONS
Atesa la multiplicitat d’articles inclosos, aquest document no pot presentar unes especificacions
tècniques que defineixin de manera inequívoca els materials a subministrar. Correspon al
subministrador l’obligació de definir les característiques tècniques dels productes que figurin
al catàleg ofertat en el procediment d’adjudicació.
La selecció dels articles que es sol·licitin per a cobrir les necessitats seguirà fonamentalment
uns criteris de seguretat per a persones i instal·lacions, per la qual cosa seran dades de partida
pel servei que es decidirà en el moment del subministrament en funció de:
- La referència de la reposició especificada i muntada pel fabricant original de la maquinària.
- La pròpia experiència adquirida per Aigües de Barcelona (AB, en endavant) en les
circumstàncies d’operació de cada element a substituir.
A efectes d’una major informació i sense que això suposi cap presumpció d’exclusivitat es
relacionen els articles i marques habitualment emprades pels fabricants originals i
suficientment experimentats per AB:
•
•
•

Rodaments: SKF, FAG i INA
Retens: CHICAGO i LIDERING
Corretges: OPTIBELT, ROFLEX i GATES

3. CONDICIONS I TERMINI DE LLIURAMENT
Els materials subministrats es lliuraran en l’envàs del fabricant original, amb els certificats que
li apliquin, sense haver sofert manipulació llevat autorització expressa d’AB.
El subministrament haurà de realitzar-se en funció de les demandes d’AB, que normalment
tindran una periodicitat mensual, i que seran convenientment comunicades al subministrador.
El subministrament haurà de lliurar-se a AB, als corresponents centres de treball que les hagin
sol·licitat i que es detallen a l’Annex Nº 1 del present Plec, dins el termini màxim de CINC (5)
DIES hàbils a comptar des del dia següent al de la comanda, i en horaris que determini AB
per a la seva recepció.
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4. GARANTIA DE SUBMINISTRAMENT i TERMINI DE GARANTIA
El subministrador garanteix a AB que la totalitat dels rodament a lliurar, seran del lloc o llocs
d’origen o procediments determinats en la documentació contractual, i que compliran amb les
condicions de qualitat que li siguin exigibles, en atenció a l’ús al que estan destinats i les
característiques determinades en el contracte o en les comandes subsegüents, en el seu cas,
quan modifiquin les establertes, en l’esmentat contracte.
AB disposarà d’un termini de garantia de DOTZE (12) MESOS per a reclamar al Proveïdor per
incompliment de la garantia de qualitat del producte. Aquest termini es computarà des del dia
següent al de la data de recepció del subministrament.
5. CATÀLEG COMPLERT DE RODAMENTS
El proveïdor presentarà un catàleg complert de rodaments i elements de transmissió de
potència, tot indicant els preus de subministrament i característiques tècniques dels mateixos.
Aquest catàleg servirà per cobrir les possibles necessitats d’AB durant la vigència del contracte.
6. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
El Responsable del contracte serà la persona física designada expressament pel contractista i
acceptada per AB, responsable de la correcta realització del subministrament i de complir les
lleis i les normatives que el regulen, amb facultats suficients per ostentar la representació de
l’empresa adjudicatària, quan sigui necessària la seva actuació.
L’operador econòmic adjudicatari del subministrament lliurarà a AB anualment un informe del
subministrament, annexant un inventari (en format Excel) dels rodaments i elements de
transmissió de potència comprats per AB, que inclogui denominació producte, quantitat, preu
brut, descompte, etc.
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ANNEX Nº 1
CENTRES DE TREBALL D’AIGÜES DE BARCELONA
CENTRES DE TREBALL DE SANEJAMENT (AIGÜES RESIDUALS)
Estacions Depuradores d’Aigües Residuals:
•
•
•
•
•

EDAR Besòs: C/ Final Rambla Prim interior, s/n (E-08019 Barcelona)
EDAR Prat de Llobregat: C/ Ports d'Àsia (Carrer 100), s/n. Pol. Industrial Pratenc (E08820 El Prat de Llobregat BARCELONA)
EDAR Gavà-Viladecans: Ctra. C-31, km 186,9 (E-08840 Viladecans BARCELONA)
EDAR Sant Feliu de Llobregat: C/ Riera de la Salut, s/n (E-08980 Sant Feliu de Llobregat
BARCELONA)
EDAR Montcada i Reixac: Ctra. de la Roca, km 6,5 (E-08110 Montcada i Reixac
BARCELONA)

CENTRES DE TREBALL D’ABASTAMENT (AIGUA POTABLE)
Direccions de Zona:
•
•
•
•
•

DZ Barcelona Sud: C/ General Batet, 1-7 (E-08028 Barcelona)
DZ Barcelona Nord: C/ Pallars, 477 (E-08019 Barcelona)
DZ Besòs, Oficina At. Client Badalona: C/ Creu, 67-69 (E-08912 Badalona BARCELONA)
DZ Llobregat Sud, Oficina At. Client Gavà: C/ Olocau, 6 (E-08850 Gavà BARCELONA)
DZ Llobregat Nord: Ctra. S. Joan, 1 (E-08940 Cornellà de Llobregat BARCELONA)

Central de Cornellà: Ctra. S. Joan, 1 (E-08940 Cornellà de Llobregat BARCELONA)
Estacions Tractament d’Aigua Potable:
•
•

ETAP Sant Joan Despí: Ctra. Santa Creu a Calafell (C-245), s/n (E-08970 Sant Joan
Despí BARCELONA)
ETAP Besòs: Ctra. de Ribes, s/n. Urbanització Vallbona (E-08020 BARCELONA)
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