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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR 

Núm. d'expedient: CM 05/2020 

Assumpte: contracte menor de subministrar un netejafons automotic per les Piscines de Son 
Hugo. 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

Descripció: contracte menor per subministrar un netejafons automotic per les Piscines de Son 
Hugo. 

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE

Actualment per a les tres Piscines Municipals de Son Hugo, disposem d'un netejafons 
automotic totalment operatiu que data de l'any 2008, i dos que no estan completament 
operatius, jo que un s'utilitza com a recanvi de peces per l'altre. Constantment s'han de 
reparar per tal de poder donar mínimament servei que se'ls encomana. 

A curt termini, es realitzaran les obres de reforma de les tres piscines, d'aquesta manera és 
imprescindible tenir un nou netejafons, que doni servei i resposta a les necessitats de les tres 
piscines. 

3. ESPECIFICACIONS TECNIQUES DE LA PRESTACI

Subministrar un neteja fons automotic de piscina amb les següents característiques: 

• Carcassa de plostic o acer inoxidable.
• Neteja ordenada línea per línea o mitjan encreuament.
• Neteja multifunció i com a mínim quatre maneres d'escanejar diferents
• Sistema de navegació que asseguri la completa neteja de la piscina de 50m.'
• Programes de neteja.
• Potencia de aspiració mínim 40 m3

/ h
• Cable de 43m de longitud.
• Protecció IP 54.
• lnterfax digital em port USB, pantalla toctil.
• lnfrarojos de 2 a 4 detecció de paret.
• Velocitat d'aspiració entre lO i 18 m/min.
• Interruptor digital.
• Comandament a distancia.
• Carro em enrolador de cable incorporat.
• Raspall espiral de doble direcció.
• Cicles de neteja de 1,2,3,4,5,6,7 i 8 hores.
• Cistella del filtre de obertura per amunt del neteja fons.
• Manteniment gratu"it d'un any.
• Garantía de 2 anys.
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