
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAURAN DE REGIR PER A LA
CONTRACTACIÓ DE LA REALITZACIÓ D’UNA CAMPANYA DE DETECCIÓ DE
FUITES DEL SISTEMA D’AIGUA POTABLE DEL MUNICIPI D’INCA I PER A LA
REALITZACIÓ DE L’ESTUDI DE MODELITZACIÓ DE LA XARXA 

CAMPANYA DE DETECCIÓ DE FUITES:

La  campanya  de  detecció  de  fuites  consistirà  en  la  localització,  identificació  i
realització  del  corresponent  informe  per  a  la  posterior  reparació  de  les  fuites
detectades. No inclou la reparació de les mateixes.

S’haurà de comprovar l’existència de fuites a:

a) Canalitzacions dels pous als dipòsits.
b) Dipòsits. (realització de proves d’estanquitat)
c) Xarxa de transport fins a anell de distribució.
d) Anell de distribució.
e) Xarxa de baixa (inclòs escomeses)

En el cas de detecció de fuites aquesta quedarà marcada en el terreny mitjançant
pintura indeleble i es procedirà a realitzar el seu corresponent part de fuita on es
caracteritzarà i ubicarà de la següent manera:

a) Número de la identificació de la fuita.
b) Data de localització.
c) Ubicació de la fuita sobre plànols de la xarxa de distribució.
d) Punt de localització: canonada, escomesa, accessori, etc
e) Elaboració d’un croquis de la fuita a mà on quedi perfectament ubicada.
f) Codi de reparació de la fuita, segons sigui urgent, s’hagi de programar dins

una campanya general o correspongui a fuites de poca entitat (degotejos,
falta hermeticitat en vàlvules, etc)

L’execució dels treballs de camp es realitzaran mitjançant geòfons, correladors,
canyes i el material que les empreses participants considerin oportú. El número a
utilitzar serà el que l’empresa adjudicatària consideri necessari per a realitzar la
campanya en el termini estipulat.

Per  avaluar  l’eficiència  de  la  campanya  de  detecció  i  reparació  de  fuites  es
comprovaran, durant el període de recerca de fuites, els mínims nocturns de les
impulsions que injecten aigua a la xarxa. 
Posteriorment, i una vegada reparades les fuites detectades, s’emetrà per part de
l’empresa adjudicatària informe sobre el rendiment de la xarxa, amb evolució dels
consums mínims nocturns.
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MODELITZACIÓ DE LA XARXA:

Simultàniament a la campanya de detecció de fuites es realitzarà una simulació de
la  xarxa  de  baixa  i  anell  de  distribució  i  es  realitzaran models  matemàtics  de
funcionament per trobar un equilibri de pressions i caudals adequats que permeti
realitzar un informe de conclusions.
Aquest informe haurà de contemplar proposta de mesures correctores a adoptar,
entre les quals s’inclouran, com a mínim, sectorització de la xarxa de distribució i
baixa,  mallat  de  la  xarxa  de  distribució,  possibilitat  d’ajustament  de  pressions
mitjançant variador de freqüència o reductors de pressió, etc

MITJANS TÈCNICS I HUMANS:

S’haurà d’indicar per ambdues actuacions els mitjans tècnics i  humans que es
posaran a disposició del contracte.

S'indicarà com a mínim: 

a) Mitjans personals adscrits al Contracte. 

L’empresa  licitadora  descriurà  de  forma detallada  com pretén  dur  a  terme els
treballs necessaris per a la gestió del contracte, amb els mitjans humans que posa
directament  a  la  disposició  del  mateix  i  la  seva  experiència,  estructura  i
organigrama del  personal,  categoria  professional,  conveni  col·lectiu  d'aplicació,
dedicació, funcions, torns de treball, pla de prevenció de riscos laborals, plans de
formació i promoció del personal, etc. 

b) Mitjans materials i tècnics adscrits al Contracte.

Les empreses licitadores aportaran una descripció dels mitjans materials i tècnics
que es comprometen a adscriure al Contracte en exclusivitat.

TERMINI D’EXECUCIÓ:

Es considera que el termini d’execució per a la realització d’aquests treballs és de
3 mesos.

IMPORT D’EXECUCIÓ:

Es  considera  que  l’import  per  a  realitzar  els  treballs  descrits  ascendeix  a  la
quantitat de 82.600 € (IVA exclòs)
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S’adjunta Annex 1 en el qual es defineixen de manera genèrica les instal·lacions
que actualment constitueixen el sistema de proveïment d’aigua potable del terme
municipal d’Inca.

CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ

OFERTA ECONÒMICA: 55 PUNTS

Es valorarà la millor oferta econòmica amb la màxima puntuació (55 punts). 
Per  a  la  valoració  de  la  resta  d'ofertes  es  penalitzarà  cada  oferta  segons  la
següent fórmula: 

Valoració = 55 – ((proposta a valorar – proposta més econòmica)/(pressupost de
licitació/55))

OFERTA TÈCNICA: 45 PUNTS

A)  MILLORES QUE TENGUIN RELACIÓ ÚNICAMENT I  EXCLUSIVA AMB EL
CONTRACTE: 10 PUNTS

Es valorarà com a millora la realització d’una campanya de comprovació de fuites
en les zones on s’hagi actuat.
A l'empresa que ofereixi  la millor campanya de comprovació se li  atorgaran 10
punts. La resta d'ofertes es valoraran de forma objectiva, raonada i comparativa en
relació a la millor oferta presentada.

B)  PROGRA  DE  TREBALL,  MESURES  CORRECTORES  I  TERMINI
D’EXECUCIÓ: 25 PUNTS

Programa de treball en la recerca de fuites, així com les mesures correctores a
adoptar per a la modelització de la xarxa i termini d'execució, fins a 25 punts:

a) Programa de treball: S'atorgaran 10 punts a l'oferta que presenti el
millor programa de treball. La resta d'ofertes es valoraran de forma
objectiva,  raonada  i  comparativa  en  relació  a  la  millor  oferta
presentada.

b) Informe sobre la modelització de la xarxa: S'atorgaran 10 punts a
l'oferta que presenti la millor proposta de modelització. La resta
d'ofertes es valoraran de forma objectiva, raonada i comparativa
en relació a la millor oferta presentada.

c) Termini d'execució: S'atorgaran 5 punts a l'oferta que presenti el
termini  d’execució  més curt.  La resta  d'ofertes  es  valoraran de
forma proporcional (regla de tres).
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C) MITJANS TÈCNICS I HUMANS: 10 PUNTS

Mitjans tècnics i mitjans humans adscrits al contracte, fins a 10 punts. S'atorgaran
10 punts a l'oferta que la proposi l’adscripció al servei dels millors equips tècnics i
humans. La resta d'ofertes es valoraran de forma objectiva, raonada i comparativa
en relació a la millor oferta presentada.

Per això, expedeixo el present informe als efectes oportuns. 

Inca, 17 de desembre de 2014

L’enginyer tècnic municipal

Pere Mestre Rayó
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