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SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
COMANDAMENTS REMOTS PER A LA
GRUA DELS CAMIONS DE BRIGADA DELS
PARCS DE VALLS I TORTOSA
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1.ANTECEDENTS
En data 2 de maig de 2014, es va signar l'acta de recepció de dos camions
provinents del contracte de lloguer, modalitat renting, destinats a les brigades
de conservació de carreteres amb centre de treball a Tortosa i Valls.
Els dos camions son de la marca Renault, model Midlum 270.12, matrícules
7562 GVN (adscrit al parc de Tortosa) i 7608 GVN (adscrit al parc de Valls).
Ambdós vehicles van equipats amb grua marca Fassi, model F50 A.22, que
disposa de comandaments d'accionament manual.
Per a l'execució de diverses maniobres de descàrrega es considera més
adient disposar d'un comandament a distància que permeti que l'operari que
acciona la grua tingui una major angle de visió i realitzi la maniobra de
càrrega i descàrrega d'una forma més segura i eficient.

2.OBJECTE DEL CONTRACTE
Es redacta aquest Plec de Prescripcions Tècniques per a la contractació del
subministrament i instal·lació de dos comandaments a distància per a la grua
marca Fassi model F50 A.22.

3. TERMINI DE SUBMINISTRAMENT
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Es considera un termini de subministrament i instal·lació d'un mes a partir de
l'adjudicació del contracte.

4.CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Únic. Oferta econòmica (fins a 10 punts)S’atorgarà la puntuació segons la
següent fórmula: Puntuació oferta = (10 x oferta més baixa) / oferta que es
valora La màxima puntuació que es pot obtenir és de 10 punts. L’oferta més
econòmica rebrà 10 punts.

5.PRESSUPOST.
Es fixa l'import màxim de licitació, en base al següent pressupost:
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UT.

CONCEPTE

UT.

Subministrament i instal·lació d'equip de radio comandament a
distància de funcionament electro-hidràulic de 4 funcions, per a
grua Fassi model F50 A 22, segons condicions tècniques del
plec de condicions
Conexió de les funcions a l'ordinador del vehicle en taller oficial
de la marca

UT.

AMIDAMENT

2
2

PREU

IMPORT

5.000,00 € 10.000,00 €
350,00 €
SUMA
IVA (21%)
TOTAL

700,00 €
10.700,00 €
2.247,00 €
12.947,00 €

6.CONDICIONS TÈCNIQUES DEL SUBMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ.
Els sistema de radio comandament haurà de ser instal·lat al taller de
l'empresa adjudicatària i haurà d'incorporar els següents elements:
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Receptor i emisor remot amb adaptador de funcionament electrohidràulic sobre distribuidor compatible amb la grua marca Fassi model
F50A.22
Kit de mòduls e interface adaptats al mateix distribuidor d'origen de la
grua.
Emisor amb 4 funcions.
Cable d'emergència.
2 bateries.
Carregador de bateries.
Cinturó per a l'ús del comandament .

En el muntatge del radio comandament s'haurà de respectar el limitador de la
grua.
L'incompliment de les característiques tècniques incloses en aquest punt,
provocarà l'exclussió del licitador.
Les principals característiques tècniques de la grua marca Fassi model
F50A.22 son les següents:





Potència d'elevació de 4,7 tn / metre.
Dues prolongues hidràuliques, amb un llarg abast total de 6,3 metres.
Potència d'elevació de 680 kg en punta i 2.220 kg a dos metres.
585 kg de pes.
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El licitador haurà de lliurar el comandament totalment acabat i en
funcionament.
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