
ANUNCI DE RECTIFICACIÓ PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA LICITACIÓ  

DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE QUATRE BOMBES PELS 

POUS PETITS  PER L’EMPRESA DE SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR S.A. I NOU 

TERMINI PRESENTACIÓ OFERTES 

En data de 16 de novembre de 2017 es va aprovar l´inici de l´expedient i els Plecs que 

han de regir el procediment de contractació del subministrament i instal·lació de quatre 

bombes pels pous petits.  

Donat que durant el termini per presentar proposicions s´han detectat incorreccions al 

Plec de Prescripcions tècniques s´ha aprovat la modificació de dit Plec: 

• Eliminant del punt 2 la frase “L´equip haurà de ser apte i resistent pel bombeig 

d´aigües amb un contingut salí de fins a 5 g/l sense menyscapte de la producció 

ni de la seva vida útil.”  

• Redactant amb més concreció les característiques tècniques que queden de la 

forma següent: 

“Les QUATRE (4) bombes tendran com a mínim les característiques descrites a 

continuació, és a dir, es podran millorar les característiques aquí demanades.  

Tipus d’impulsor:     Semi axial 

Nombre màxim d’etapes:   20 

Tipus d’aspiració:    Vertical 

Dimensió màxima del conjunt: 150 mm. Això inclou cable, vàlvula de 

retenció i qualsevol altre element funcional 

de la bomba. 

Tipus d’acoblament del motor:  Rígid 

Material dels cossos:    Fosa segons DIN 1691 

Material dels rodets: Polímer tipus NORYL o similar, o bronze. 

Queden exclosos la fosa, pels problemes 

d’oxidació, i l’acer inox degut a que la xapa  

és disfuncional en presència de sòlids en 

suspensió, com és el cas en pous en grava. 

Material de la vàlvula:   Fosa 

Brida de sortida:    Rosca G3” 

RPM síncrones:    3.000 

Nombre de cables de sortida   7 

Ubicació del motor:     Inferior a Bomba 

Potència màxima del motor 18,5 kW. S’admetran bombes amb una 

potència inferior que acompleixin la resta de 

requisits, en concret la corba de demanda. 

Tensió de treball    400/690” 

 

En aquest sentit s´ha aprovat l´obertura d´un nou termini de presentació de les ofertes per 

un termini de deu dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació de l´anunci.  

Data i hora límit de presentació de les ofertes: 21 de desembre de 2017 a les 15:00 

hores.  

Manacor, 5 de desembre de 2017 


