PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE
MATERIAL ANTICONTAMINACIÓ PER ELS PORTS DE GESTIÓ DIRECTA DE PORTS DE LES
ILLES BALEARS.
1.OBJECTE DEL PLEC
El present plec té per objecte definir els treballs, les condicions d’execució i els criteris tècnics que
han de servir de base per a la realització del contracte.
2.OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del contracte és la contractació per al subministrament de material anticontaminació als
ports de gestió directa de Ports de les Illes Balears.
3.ANTECEDENTS
Un dels objectius de l’àrea de qualitat i medi ambient es vetlar per qualitat de les aigües dels ports
públics gestionats per Ports de les Illes Balears, protegir-los enfront a possibles vessaments
accidentals causats pel trànsit d'embarcacions i complir amb la llei de responsabilitat ambiental.
4.CONDICIONS GENERALS DEL SUBMINISTRAMENT
La contractació comprèn les següents actuacions:
4.1.Material anticontaminació: Subministrament del següent material a cada un dels ports de
gestió directa.
Barreres de polipropilé absorbents de hidrocarburs i olis, reutilitzables, de 25 metres de
llargària com a màxim i 20 cm com a mínim de diàmetre amb connectors als extrems per
formar cadenes.
paquets d’aproximadament 200 unitats de fulls de polipropilé absorbents de hidrocarburs
i olis.
rotllos de material absorbent de hidrocarburs reutilitzables d’aproximadament 45 metres.
col·lectors d'entre 250-600 litres de doble paret de polietilè, resistents a condicions
adverses, amb filtre, indicador de nivell i tapa de protecció. Un detector de fuges que
adverteixi quan hi ha líquid entre les dues parets.
capses d’aproximadament 10 tubulars absorbents selectius d’hidrocarburs per a foses o
decantadors, per aquells ports amb varadors adaptats amb decantadors.
Material en pols o granulat absorbent de tot tipus de líquids, hidrocarburs, grassa,
dissolvents i pintures, bosses de 25 litres com a mínim.
Tubulars absorbents de polipropilé de diàmetre no superior a 10cm per col·locar a les
casetes de recollida de residus perillosos com a mesura preventiva o per fer front a possibles
vessaments accidentals, han de cobrir un perímetre de 9 metres quadrats com ha mínim.
Tots els productes hauran de disposar de fitxes tècniques juntament amb les instruccions d'ús,
emmagatzement i desament.
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4.2. Ports de gestió directa:
. Port d'Andratx (Andratx)
. Port de Sóller (Sóller)
. Port de Pollença (Pollença)
· Port de Cala Rajada (Capdepera)
· Port de Cala Bona (Son Servera)
· Port de Porto Cristo (Manacor)
· Port de Portocolom (Felanitx)
· Port de Portopetro (Santanyí)
· Port de Cala Figuera (Santanyí)
· Port de la Colonia de Sant Jordi (Ses Salines)
· Port de Fornells (Menorca)
· Port de Ciutadella (Menorca)
· Port de Sant Antoni de Portmany (Ciutadella)
5.SOL·LICITUD DEL MATERIAL
Ports de les Illes Balears sol·licitarà el material telefònicament i via fax o mail, en la sol·licitud es farà
constar el tipus de material que es necessita, les unitats requerides i el port on s’ha de fer arribar,
l’adjudicatari haurà de dur el material que s’hagi sol·licitat dins el termini establert a la seva oferta i
que se fixarà en el contracte d’adjudicació.
6.DURADA DEL CONTRACTE
La durada del contracte serà fins esgotar el pressupost destinat a l’objecte del contracte i sempre
que els materials subministrats comptin amb el vist i plau de Ports de les Illes Balears.
7.PRESSUPOST
El pressupost de despeses màxim previst, (IVA inclòs) es de 40.600€.
Els preus unitaris de cada material són els següents:
Preu unitari:
.Barreres de polipropilé absorbents , de aprox. 25
metres.

580 €

. Paquets de fulls absorbents de polipropilé de aprox. 96 €
200 unitats
.Rotllos de material absorbent de polipropilé o de
aprox. 45 metres

95 €

.Col·lector de màxim 600litres de doble pared.

600 €

.Capsa de tubulars absorbents de aprox. 10 unitats

137€

.Material en pols granulat de aprox. 25kg.
15€
. Capsa de tubulars absorbents de diàmetre no
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superior a 10cm per protegir un perímetre de 9m2
com a mínim, de aprox. 10 unidades.
PREU TOTAL DE LICITACIÓ

95 €
Total: 1.618 €
Total más IVA : 1.876,88 €

8.SEGUIMENT
Del seguiment i valoració de la correcta execució de la aplicació, s’encarregarà l’àrea de qualitat i
medi ambient.
9. ABONAMENT DEL SERVEI
La forma de pagament s’efectuarà als noranta dies des de que es rep la factura al compte bancari
designat per l’adjudicatari, sempre que estigui conformada per Ports de les Illes Balears.
Palma, 16 de setembre de 2008

La cap d’Àrea de Qualitat i Medi Ambient.

Vist-i-plau,
La directora gerent de Ports de les Illes Balears

Antònia Iturbide Wipf

Mónica Pozuelo Domínguez
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