R/N: N0039/G0960

Interposició de recurs especial o reclamació en matèria de contractació
Tipus d'interposició:
✖ Interposició del recurs especial en matèria de contractació

Interposició de la reclamació en matèria de contractació (Reial Decret-llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents pel
qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en matèria de contractació pública
en determinats sectors; d'assegurances privades; de plans i fons de pensions; de l'àmbit tributari i de litigis fiscals)

Dades de la persona recurrent o reclamant
Tipus de persona:
Física

✖ Jurídica

Advocat

Raó Social

NIF

GRAU MAQUINÀRIA I SERVEI INTEGRAL S.A.

A58486739

Dades del / de la representant, si escau
Nom

Primer cognom

Segon cognom

DNI/NIE/Passaport

Adreça a efectes de comunicacions/notificacions1
Adreça

AVINGUDA
Codi postal

Municipi

Província

0,8403

GRANOLLERS

BARCELONA

Telèfon mòbil

Telèfon fix

Adreça electrònica

Estic assabentat/da que les comunicacions i notificacions sobre la tramitació d'aquest es faran per mitjans electrònics.
Rebré avisos per correu electrònic sobre la tramitació d'aquest procediment a l'adreça electrònica prèviament informada.
1. D'acord amb l'art. 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,del procediment administratiu comú de les administracions públiques
estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb l'Administració:
a) Les persones jurídiques.
b) Les entitats sense personalitat jurídica.
c) Les persones que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i
actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas,
dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Les persones que representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques, per als tràmits i actuacions que efectuïn amb aquestes per raó de la seva
condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada administració.
Les notificacions electròniques es poden consultar a «La meva carpeta», dins de tramits.gencat.cat. Podeu accedir-hi
mitjançant un certificat digital o amb una paraula de pas d'un sol ús. Consulteu quins són els certificats acceptats. Recordeu que
des de l'emissió de l'avís de notificació, disposeu de 10 dies naturals per a acceptar-la o rebutjar-la. Si transcorregut aquest
termini no heu accedit a la notificació, aquesta s'entendrà rebutjada. Des del moment en què accediu al contingut de la
notificació, aquesta es considerarà practicada.
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D'acord amb l'art. 54 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic les comunicacions i les notificacions
amb els interessats en el procediment de contractes del sector públic es faran per mitjans electrònics

Dades del recurs especial o de la reclamació en matèria de contractació
Àmbit de l'òrgan de contractació

Corporació local - consorci

Corporació local - consorci

consorci català pel desenvolupament local

Òrgan que ha dictat l'acte (òrgan de
contractació)

Número de l'expedient de
contractació

Tipus de contracte

Comissió Executiva del CCDL

2018.04

Subministraments

Especificació del contracte

Acord marc
Objecte de l'expedient de contractació

Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de
manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya
Acte objecte de recurs/reclamació

Valor estimat del contracte (VEC)

Adjudicació

50.202.033,7

Publicació de l'acte objecte de recurs / reclamació
(indiqueu el diari o el perfil del contractant)

PERFIL DEL CONTRACTANT DEL CCDL - contractaciopublica.gencat.cat
Data de publicació de l'acte impugnat

24/07/2020
Motivació i Sol·licitud
MOTIUS que fonamenten el recurs / reclamació (si necessiteu més espai, podeu ampliar els motius en un document annex)

INCOMPLIMENT DELS REQUISITS TÈCNICS MÍNIMS EXIGITS EN EL PPT, PELS LOTS 03 I
45 DE LES EMPRESES ADJUDICATÀRIES.
SOL·LICITO:

ANUL·LACIÓ DE LES ADJUDICACIONS, RETROACCIÓ D'ACCIONS PER NOVA VALORACIÓ I
SUSPENSIÓ DE LA TRAMITACIÓ FINS RESOLUCIÓ DELS LOTS 03 I 45 DE L'EXPEDIENT
2018.04
Se sol·liciten mesures provisionals?
✖

Sí
No

Mesures provisionals sol·licitades:

QUE S'ACORDI LA SUSPENSIÓ DE LA TRAMITACIÓ DE
L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ FINS QUE EL PRESENT
RECURS SIGUI RESOLT

S'aporten mitjans de prova?
✖

Sí
No

Mitjans de prova aportats:

DOCUMENTACIÓ ANNEXADA A LA PETICIÓ GENÈRICA: ANNEX III,
ANNEX IV, I ANNEX V

Documentació annexa
A01-V02-17

Recurs especial en matèria de contractació:
✖ Annex de fonamentació del recurs

Document vigent que acredita la representació. No cal presentar-lo si consta unit a les actuacions d'un altre recurs pendent
✖ davant d'aquest tribunal i se sol·licita que s'expedeixi certificat per a la seva unió al procediment (indiqueu el núm.

d'expedient a l'apartat Sol·licitud d'expedició de certificat en relació amb la representació)

✖ Documents en què es fonamenta el recurs
✖ Còpia de l'acta exprés que es recorre (en cas que no s'hagi indicat la publicació de l'acte en aquest formulari)
✖ Altra documentació: DOCUMENTACIÓ ANNEXADA A LA PETICIÓ GENÈRICA

Sol·licitud d'expedició de certificat en relació amb la representació
Sol·licito que s'expedeixi certificat en relació amb la representació acreditada en la presentació del recurs actualment en tramitació en
en aquest tribunal, amb número d'expedient 2018.04

per a la seva unió al procediment.

Informació bàsica sobre protecció de dades
Serveis i tràmits gencat
Responsable del tractament: Direcció General d’Atenció Ciutadana.
Finalitat: Garantir la traçabilitat de totes les gestions que la ciutadania realitza amb l'Administració de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant la plataforma corporativa de la Generalitat Gencat Serveis i Tràmits.
Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la limitació del tractament de les vostres
dades. També podeu oposar-vos al tractament. Procediment per exercir els vostres drets a http://economia.gencat.cat/ca/
departament/proteccio-dades/drets/
Informació addicional sobre aquest tractament: http://economia.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informaciotractaments/unitats-responsables/serveis-tramits-gencat/

Recursos, reclamacions i qüestions de nul·litat en matèria de contractació administrativa
Responsable del tractament: Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.
Finalitat: la gestió dels recursos especials, les reclamacions i les qüestions de nul·litat en matèria de contractació administrativa que
tramita el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.
Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la limitació del tractament de les vostres
dades. També podeu oposar-vos al tractament. Procediment per exercir els vostres drets a http://economia.gencat.cat/ca/
departament/proteccio-dades/drets/
Informació addicional sobre aquest tractament: http://economia.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informaciotractaments/unitats-responsables/recursos-reclamacions-questions-nullitat-contractacio/

Data 13-08-2020
Signatura del representant

Firmado digitalmente
por
Fecha: 2020.08.13
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Swingo 200

+

Barredora compacta

www.aebi-schmidt.com

¿Por qué elegir una Swingo 200+?
¿Por qué conformarse con menos?
La Swingo 200+ es más que una solución, es el socio perfecto para la limpieza
urbana diaria de aceras, carriles bici, polígonos industriales o aparcamientos. Una
gama de accesorios opcionales le permite hacer aún más, como retirar nieve,
esparcir sal, limpiar alcantarillas, lavar a presión y desbrozar. Todo esto con un
coste mínimo a lo largo de la vida útil del producto, unas piezas de gran calidad
y una tecnología innovadora, lo que la convierte en una combinación única de
sostenibilidad y eficiencia. ¿Por qué conformarse con menos?

Tecnología del vehículo
• Motor diésel Euro6c o EuroMot 5 de 4 cilindros,
eficiente y silencioso.
• Transmisión hidrostática automática.
• Dirección delantera o a las 4 ruedas con un diámetro de giro
extremadamente ajustado.
• Velocidad máxima de conducción de hasta 50 km/h (31 mph).
• Ruedas grandes de 15“.
• Sistema de doble circuito de freno hidráulico con frenos de
disco en los ejes delantero y trasero

Tecnología limpia respetuosa con el medioambiente
• Motor diésel Euro 6c.
• Certificación Gold Standard PM-10 y PM-2.5 de 4 estrellas.
• Sistema Koanda de circulación de aire: prácticamente
cero emisiones de partículas.Speciale verswatertoevoer
naar borstels en zuigleiding
• Suministro específico de agua limpia en los cepillos y a la
tobera de aspiración.
• Sistema de recirculación de agua a presión que ahorra
recursos al recuperar el agua usada.
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Diseño modular
• Elija entre sistemas con 2 o 3 cepillos
• Velocidad de marcha 25 / 40 / 45 / 50 km/h
(15 / 25 / 28 / 31 mph)
• Escoja entre cepillos de polipropileno,
acero o material mixto.
• Accesorios opcionales para el invierno:
cuchilla quitanieves (p. ej., tipo EN17),
cepillo frontal.

Ergonomía y confort
• Cabina del conductor insonorizada con
óptimo campo de visión que garantiza
una operación segura entre el tráfico.
• Excelente visión de la unidad de barrido
y la boca de aspiración para facilitar la
inspección.
• Dirección suave.
• Mínima resistencia del pedal.
• Asiento del conductor ergonómico
• Columna de dirección ajustable en altura
y ángulo.
• Todos los controles fácilmente
accesibles.
• Aire acondicionado.
• Joystick Auto Drive.

Azul: Agua limpia
Morado: Agua reciclada
Verde: Circulación de aire de escape limpio

Calidad
• Protección integral contra la corrosión.
• Piezas de alta calidad de marcas líderes.
• Gran fiabilidad.
• Operación económica.
• Mínimo desgaste.
• Baja depreciación.
• Tolva y turbina de aspiración de
aluminio resistente al agua marina.

Tecnología de la barredora
Elija entre sistemas con 2 o 3 cepillos
• Sistema de 2 cepillos: Diámetro del cepillo 850 mm (33,5”)
• Sistema de 3 cepillos: Diámetro del cepillo 800 mm (31,5”)
• Controles fáciles de usar en la puerta del conductor para un
control simultáneo o independiente de los cepillos.
• Boca de aspiración sobre ruedas.
• Ajuste automático del nivel de barrido
para un sistema de 2 cepillos.
• Revoluciones del cepillo, apertura y presión
al suelo completamente ajustables.
• Barrido a dos niveles.
• Adecuada para tareas pesadas de desbroce.
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Su alto rendimiento la convierte en la primera elección para
los clientes Su alto rendimiento la convierte en la primera
elección para los clientes

No estamos satisfechos hasta que usted lo está. Esto significa que tenemos unas expectativas
altas y exigimos unos niveles de calidad, funcionalidad e innovación igualmente altos.
La Swingo 200+ se ha convertido en sinónimo de seguridad, fiabilidad, eficiencia y durabilidad
para clientes de 40 países en todo el mundo. Estamos orgullosos de esta reputación y del
éxito de nuestro producto, del que hemos vendido más de 6.000 unidades en todo el mundo.
¿Por qué no probar una por sí mismo?

Ventajas:
• Protección de alta calidad contra la corrosión (bastidor del vehículo totalmente
galvanizado, boca de aspiración y piezas clave de acero; tolva de residuos
de aluminio resistente al agua marina).
• Piezas de alta calidad de marcas líderes.
• Gran radio de acción, excelente recogida de residuos (capacidad
del sistema 2 m³ [6,5 ft³]) y PMA de 5 t.
• Su innovadora tecnología, incluido el sistema Koanda,
hacen de la Swingo 200+ la barredora compacta más
limpia del mercado.
• Gran fiabilidad y durabilidad.
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¿Por qué elegir una Swingo 200+?
Gran confort con una visión fantástica
La Swingo 200+ está diseñada para cumplir con los más altos
niveles de confort y ergonomía para el usuario. Una cabina
generosa equipada con un aislamiento a prueba de ruidos
y vibraciones de gran calidad (72 dB(A)) crea un entorno de
trabajo agradable que favorece un alto nivel de concentración.
Su excelente ventilación garantiza que: El aire fresco
se filtra y se aspira a la parte posterior de la cabina. El filtro
de aire de la cabina va equipado con un filtro de polen. Su
sistema de aire acondicionado de alto rendimiento (equipado
de serie) proporciona un entorno de trabajo fresco y cómodo
incluso con temperaturas exteriores altas. Todos los controles
están ergonómicamente situados alrededor del conductor.
La ubicación ergonómica del acelerador y el freno reduce la
tensión del conductor, al igual que la función de control de
crucero y la columna de dirección, completamente ajustable
en altura y ángulo.

Conducción y barrido al alcance de la mano – ¡no hay nada
más cómodo! La unidad de barrido se maneja con joysticks
y botones situados en la consola de control de la puerta del
conductor. La función Auto Drive le permite controlar todas las
funciones de barrido y las operaciones de conducción utilizando
el ergonómico joystick de control multifunción. Este sistema es
único en su clase y sitúa todo lo que necesita para conducir y
barrer al alcance de la mano; todo esto se traduce en una mayor
seguridad, más comodidad y un trabajo sin estrés.

Ventajas:
• Excelente campo de visión gracias al parabrisas delantero
que va desde el suelo de la cabina hasta el techo.
• La ventana de observación en el suelo de la cabina
del conductor permite una clara visión de la boca de
aspiración y de los cepillos.
• Gran cabina para el conductor con aire acondicionado y
un asiento de pasajero de gran tamaño.
• Facilidad de uso imbatible.

• 6b Entrar y salir es rápido y fácil gracias a la nueva
columna de dirección de Schmidt con un diseño
ergonómico único y totalmente ajustable.
• Esbelta columna de dirección con controles mínimos y
espejo retrovisor grande, que proporcionan al conductor
una visión perfecta del área de trabajo y los alrededores.
• Asiento del conductor ergonómico con suspensión y
ajustable individualmente para la máxima comodidad.
• Control de crucero.
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La suspensión hidroneumática del chasis es única en su clase y proporciona los
mayores niveles de confort al conductor. El
paquete de suspensión está hecho a medida
para la máquina y garantiza una conducción
segura y cómoda, como la de un turismo.
Opcionalmente hay disponible un sistema de
suspensión mecánica, que ofrece una perfecta combinación de comodidad de conducción, solidez y mantenimiento reducido.
Gracias a su dirección a las cuatro ruedas, seleccionable, la Swingo 200+ es increíblemente maniobrable y tiene un diámetro
de giro extremadamente ajustado. El sistema de dirección a las cuatro ruedas va
monitorizado por sensores de ángulo de dirección, lo que permite al sistema de dirección, seguro y fácil de usar, autocentrarse.
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Un chasis de altura ajustable
(opcional) hace aún más fácil franquear aparcamientos cubiertos y entradas bajas. El chasis se puede bajar unos 70 mm (2,75”) con
solo tocar un botón. El sistema nivela el chasis
automáticamente.
La Swingo 200+ va equipada con un
sistema de doble circuito de freno hidráulico que incorpora frenos delanteros y traseros. Las ruedas de 15”, con su gran capacidad
de carga y su amplia superficie de contacto,
garantiza una mayor seguridad en cualquier
condición con una presión de contacto mínima. La máquina también puede equiparse
con ruedas y neumáticos de 17,5”, lo que
aumenta el PMA hasta 5 toneladas métricas
(+500 kg [1100 lbs]).

La elección es suya:

Disponible con sistemas de 2 o 3 cepillos
Elija uno de los dos sistemas de barrido independientes: el
sistema de empuje de 2 cepillos o el sistema de arrastre de
3 cepillos: Con sus cepillos controlables individualmente, el
sistema de 2 cepillos garantiza una flexibilidad total en
cualquier condición de barrido. Los dos firmes brazos de
los cepillos, con protección antiimpactos integrada, ofrecen
una anchura de barrido de hasta 2.900 mm (114,1»). Las
especificaciones estándar permiten al conductor controlar
hidráulicamente la presión de contacto desde la cabina con
solo girar un mando. El control independiente de los cepillos
también está disponible como opción (arriba/abajo, derecha/
izquierda, control de presión de contacto) para una limpieza
extraordinaria con el mínimo desgaste. El ángulo del cepillo
sigue automáticamente la vía, lo que significa que el cepillo
siempre vuelve a su posición inicial, incluso aunque cambie la
superficie. También hay disponible una función de desbroce
pesado que incluye más opciones para el ajuste hidráulico del
ángulo del cepillo.

Bocas de aspiración del sistema de 2 cepillos:
• Tobera de aspiración estándar, con flap hidráulico, o
• Tobera de aspiración HS que combina las ventajas de un
flap integrado con un excelente caudal de aire. Aspiración
de alto rendimiento incluso a bajas revoluciones.
Ahorre hasta un 15 % en costes operativos.
El sistema de 3 cepillos con su cepillo frontal completamente
movible, es altamente versátil y ofrece una achura de barrido
de hasta 2.600 mm (98,4»). El cepillo frontal se puede alinear a
derecha o izquierda, además, la máquina también puede barrer
a dos niveles y realizar tareas pesadas de desbroce. Todas las
funciones del cepillo frontal, incluida la presión de contacto, están

controladas hidráulicamente. La unidad de cepillos situada bajo la
cabina garantiza una canalización óptima de los residuos hasta la
tobera de aspiración; permanece cubierta en todo momento. Los
cepillos laterales también pueden equiparse con un mecanismo
hidráulico de extensión que permite ajustar su ángulo. Esto significa
que se pueden ajustar para conseguir un máximo rendimiento de
barrido en cualquier superficie.
Boca de aspiración del sistema de 3 cepillos:
• Tobera de aspiración con caudal de aire optimizado, sin
flap . El sistema aspira con facilidad los objetos grandes
desde los cepillos con solo inclinar la tobera.

Ventajas:
•
•
•
•

Potente aspiración incluso a bajas revoluciones.
Alta velocidad de trabajo
Velocidad de la turbina totalmente ajustable.
Diseño energéticamente eficiente de la turbina de aspiración (usa menos
combustible y es efectiva incluso con la turbina a baja velocidad).
• Boca de aspiración trasera (protegida contra impactos gracias a su
posición de montaje). La articulación esférica le permite moverse en
todas las direcciones y ajustarse perfectamente al terreno, lo que
garantiza un rendimiento constate de la aspiración.
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Rendimiento de limpieza

Reduce las emisiones de partículas hasta en un 70 %.
El exclusivo sistema Koanda de circulación de aire y el sistema
de recirculación de agua a presión se combinan para reducir las
emisiones de partículas nocivas hasta en un 70 %.
La mayor parte del aire contaminado permanece en el sistema de aspiración
y se canaliza hacia la boca de aspiración. El resto pasa a través de un filtro
de poro fino para su limpieza. El agua usada regresa al sistema a través de la
bomba de agua de recirculación para su reutilización. Así, además de ahorrar
agua, se aprovecha al máximo la capacidad del depósito. Los residuos que
barre la máquina se humidifican y compactan. La bomba de agua eléctrica
alimenta las boquillas pulverizadoras de los cepillos. Desde la cabina se puede
controlar fácilmente la cantidad de agua que llega a los cepillos.
La rejilla de acero inoxidable permite llenar la tolva casi al 100 %.

Sistema de recirculación
de agua a presión
El gran volumen de agua del sistema de
aspiración garantiza la entrada segura
de los residuos y un mínimo desgaste.
La recuperación óptima del agua garantiza:
• Residuos compactados y libres de agua.
• Uso eficiente de los recursos.
• Aprovechamiento óptimo de la
capacidad del contendor.
• Área de 3,3 m² de rejillas en la tolva.

El exclusivo sistema Koanda
de circulación de aire
• E
 limina prácticamente todas las
emisiones de partículas.
• Reduce significativamente el ruido.
• Destaca por su bajo consumo de agua.
• Permite barrer incluso cuando la
temperatura exterior cae bajo cero.
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La Swingo 200+ está equipada con motores turbo diésel altamente eficientes.
La versión básica incluye un potente motor EuroMot 3B con
55 kW (75 CV), que cumple con todos los requisitos legales y
ofrece un alto par. Este motor trabaja SIN inyección adicional
de urea (AdBlue).
El avanzado motor Euro6c con 62 kW (84 CV)
está disponible como opción e incluye el más
avanzado sistema de purificación de gases de escape
con convertidor catalítico de oxidación y un sistema
cerrado de filtro de partículas, además de inyección de
urea (AdBlue) y sistema SCR. Con unos niveles mínimos
de emisiones tóxicas, la Swingo 200+ cumple completamente
con la norma Euro6c. Además, se mantiene muy por debajo
de los niveles máximos legalmente admitidos.

La compacta integración del motor Euro6c de 4 cilindros con
una distancia entre ejes constante es única en esta categoría
de máquinas en comparación con las versiones anteriores.
El motor Euro6c incluye un depósito de AdBlue perfectamente
integrado en el chasis, lo que permite a la Swingo mantener
una conducción y maniobrabilidad óptimas.
La combinación con su potente transmisión hidrostática
permite conducir y trabajar de manera cómoda y económica.
La transmisión hidrostática accionada por el eje trasero es
variable con control load sensing (conducción similar a la de
un automovil).

La Swingo 200+ ha obtenido 4
Estrellas en la prueba de
PM-10, además de la
certificación PM-2.5
Esta certificación es conocida en toda Europa
como marca de calidad. La calificación de
cuatro estrellas en la prueba PM-10 demuestra que la máquina cumple con los más
altos estándares de calidad del aire y que es
altamente efectiva en la absorción de PM2.5.
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La gama Swingo
Diseñada para cubrir todas las necesidades
• Swingo 200+ 2 Cepillos
• Swingo 200+ 3 Cepillos
• Swingo 200+ SKR*
• eSwingo 200+ (100 % eléctrica)*
• CityJet SW 3030*
* folleto independiente disponible
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Nuestras opicones de un vistazo
• Cámara de marcha astrás y
de tobera de aspiración.
• Joystick de control de
Auto-DriveCepillos desbrozadores.
• Chasis de altura ajustable.
• Mangote de aspiración manual.
• Limpiador de alta persión.
• Iluminación LED de gran calidad para
una visión completa y una máxima
seguridad.
• -Kit de insonorización.
• Accesorio fregadora.

• Sistema de lubricación central
automática.Accesorios
de invierno.
• Sistema de circulación
de aire Koanda.
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Tolva

Capacidad del sistema aprox.

Swingo 200+, 3 Cepillos

2 m³ (6.5 pies cúbicos.)

2 m³ (6,5 pies cúbicos)

Ángulo de descarga

55°

55°

Altura de descarga

1,400 mm

1,400 mm

VM R754 Euro6c con sistema cerrado de filtro de partículas,
inyección de urea (AdBlue) y convertidor cat. SCR.

62 kW @ 2.300 rpm, capacidad 2.970 cm³, 4 cilindros,
270 Nm / 1.350 rpm

62 kW @ 2.300 rpm, capacidad 2.970 cm³, 4 cilindros,
270 Nm / 1.350 rpm

Sistema de filtrado de partículas VM R754 EuroMot 5

55 kW @ 2.300 rpm, capacidad 2.970 cm³, 4 cilindros,
310 Nm / 1.100 rpm

55 kW @ 2.300 rpm, capacidad 2.970 cm³, 4 cilindros,
310 Nm / 1.100 rpm

Motor

Unidad de barrido

Diámetro del cepillo /rpm aprox.

Ø 850 mm (33.5"), máx. 120 rpm

Ø 800 mm (33.5"), máx. 100 rpm

Material del cepillo

Acero, plástico o material mixto

Acero, plástico o material mixto

Anchura de barrido

1,400 – 2,900 mm (55.1-114.1")

hasta 2,600 mm (102.4")

Turbina, rpm máx.

3,300 rpm

3,300 rpm

Capacidad total de agua

360 l (Euro 6c), 380 l (EuroMot 5)

360 l (Euro 6c), 380 l (EuroMot 5)

Depósito de agua limpia

190 l

190 l

3 bar / 11 l/min

3 bar / 11 l/min

25 / 40 / 45 / 50 km/h (15/ 25 / 28 / 31 mph)

25 / 40 / 45 / 50 km/h (15/ 25 / 28 / 31 mph)

12 km/h (7.5 mph)

12 km/h (7.5 mph)

Peso en vacío Euro 6c

2,900 kg (11,023 lbs)

3,000 kg (11,023 lbs)

Peso en vacío EuroMot 5

2,850 kg (11,023 lbs)

2,950 kg (11,023 lbs)

4,500 kg (9921 lbs), opción hasta 5.000 kg (11.023 lbs)

4,500 kg (9921 lbs), opción hasta 5.000 kg (11.023 lbs)

Longitud sin cepillos

4,040 mm

4,030 mm

Longitud incl. 2 o 3 cepìllos

4,580 mm

5,030 mm

Anchura sin cepillos

1,300 mm

1,300 mm

Altura sin girofaro

1,990 mm

1,990 mm

Distancia entre ejes

1,820 mm

1,820 mm

Ancho de vía

1,053 mm

1,053 mm

Ángulo de dirección eje delantero

48°

48°

Ángulo de dirección eje trasero

24°

24°

Diámetro de giro entre bordillos (dirección a 2 ruedas)

6,350 mm

6,350 mm

Diámetro de giro entre paredes (dirección a 2 ruedas)

8,400 mm

8,300 mm

Diámetro de giro entre bordillos (dirección a 4 ruedas)

4,750 mm

4,750 mm

Diámetro de giro entre paredes (dirección a 4 ruedas)

7,100 mm

6,800 mm

Sistema de agua

Sistema de pulverizado de agua
Velocidades

Velocidades de traslación máximas
Velocidad de barrido máxima
Pesos

PMA
Dimensiones

Dirección
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Swingo 200+, 2 Cepillos

En casa en todo el mundo
Reino Unido

“Estamos convencidos de que la Swingo 200+ es la mejor barredora del segmento de compactas. Aunque
hemos utilizado varias barredoras diferentes a lo largo de los años, la Swingo sigue siendo nuestra
favorita. La gran capacidad de la tolva y la aspiración de alto rendimiento la hacen ideal para nuestras
necesidades. Schmidt también va muy por delante de sus rivales en el servicio y la asistencia al
cliente desde la fábrica”.
Richard Hopkins, idverde, Reino Unido

“Tenemos 25 km (15,5 millas) de senderos repartidos por
120 hectáreas (296,5 acres) y recibimos 1,7 millones de
visitantes al año. Eso hace que la limpieza de los Reales
Jardines Botánicos sea un trabajo a jornada completa.
Elegimos la Swingo 200+ Schmidt porque ofrece una
excelente relación calidad-precio. Estamos especialmente
impresionados con la forma en que está construida; con
mucha precisión, al modo típicamente alemán. La calidad
de la unidad de barrido y el alto rendimiento de la aspiración
realmente distinguen a la Swingo de la competencia.
Nuestros conductores enseguida apreciaron los grandes
niveles de comodidad de la cabina, el aire acondicionado y
la insonorización, el excelente campo de visión y el hecho de
que es muy fácil de usar”.
Tony Kirkham, Director del Arboreto, Reales Jardines
Botánicos, Kew (Reino Unido)
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En casa en todo el mundo

Fotografías: © AHA Abfallwirtschaft

Hannover, Marsella, St. Blasien, Bali

«Comenzamos con un par de Swingo 200+, luego fuimos ampliando gradualmente hasta tener toda
una flota. En comparación con otras máquinas, pasan muy poco tiempo fuera de servicio, aparte
del mantenimiento periódico. Ese es un factor clave para nuestra planificación a largo plazo.
También tenemos una buena relación con el fabricante, lo que nos permite comentar nuestra
experiencia y contribuir al desarrollo de futuros modelos. Este intercambio es muy importante
para nosotros».
Mathias Quast, Departamento de Gestión de Residuos de la Región de Hannover,
Hannover (Alemania).

14

Desde 1998, todas las barredoras compactas usadas por
la administración municipal de Marsella han sido barredoras
Schmidt de 2 m3. Usan, entre otras, 30 CityJet Schmidt.

“Como ciudad balneario, es muy importante para nosotros que la ciudad se
vea limpia y bien cuidada, lo que significa que la barredora se usa a diario.
Su predecesora también era de Schmidt y tras 20 años de leal servicio,
finalmente puede disfrutar de su jubilación. Estamos encantados de
continuar nuestra relación con Schmidt”.

Incluso en el loco
tráfico de Bali, la
Swingo 200+ sigue
siendo una imagen de
calma.

Rainer Fritz, Centro de Operaciones Municipales,
St. Blasien (Alemania)
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Escanee para descubrir Aebi Schmidt en YouTube.
Aebi Schmidt Holding AG
Marketing y Comunicación
Datos técnicos sujetos a modificaciones.
Las ilustraciones no son vinculantes.
Versión 10/2019 Copyright © Aebi Schmidt Holding AG.
Todos los derechos reservados Salvo errores y modificaciones.

www.aebi-schmidt.com

Aebi Schmidt Ibérica S.A.
C/ de la Perdiz, Parcelas 18- y 19
ES-45950 Casarrubios del Monte
Tel. +34 91 818 81 81
www.aebi-schmidt.es

ANEXO 03 – LOTE 3 – SOBRE B
LOT 03. ESCOMBRADORA VIAL MITJANA
D. Pablo Hernández Fernández, com representant apoderat, declara sota la seva responsabilitat, com a
licitador/a de l’Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport en la
modalitat de compra i arrendament amb o sense opció de compra i de serveis de manteniment amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2018.04) que l’empresa AEBI SCHMIDT IBÉRICA,
S.A., declara que la qualitat tècnica i ambiental de la proposta que presenta per aquest lot, compleix els
requisits obligatoris del Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) i normativa legal vigent, tant com
empresa, com del propi producte:
1. Producte:
Marca i model que presenten: SCHMIDT SWINGO 200+

Ample d'escombrat mínim, mm
Raspalls davanters
Càrrega útil
Potència motor
Tracció
Nivell d’emissions de gasos contaminants, segons el tipus de motor
i la normativa vigent
Direcció
Pendent màxima superable, %
Dipòsit d'aigua, litres
Descàrrega
Sistema de rec en l'escombrat amb control de cabal d'aigua
Direcció
Fre de servei
Fre d'estacionament
Arrencada i parada elèctrica
Compta hores
Girofar o similar
Llums i intermitents al davant i darrera
Equip matriculació (suport, il·luminació, autoritzacions i permisos
necessaris)
Escut, nom o logo ens local adherit als laterals (2) del vehicle
Cinturó de seguretat
Cabina amb parabrises i neteja parabrises
Distribució de comandaments de conducció i operació
Aire condicionat
Seient amb sistema d’amortidor
Avisador acústic marxa enrere
Certificat CE, si s'escau
ITV passada i documentació per matriculació (fitxa tècnica
homologada)
Guia amb l'extracte d'instruccions bàsiques i manteniment
Garantia contra defectes de fabricació, mínim
Assistència tècnica, màxim en 48 hores (dies feiners)

DADES DEL
PPT
Mínim 1400
2
Entre 1,6 i 2,2
m3 (incl)
Mínim 80 CV
Mínim 59,66
KW
2 rodes
Sí

DADES DE L’OFERTA QUE
PRESENTEN
Entre 1.400 mm – 2.900 mm

Hidrostàtica
mínim 20%
mínim 300
posterior
aigua
polvoritzada
hidràulica /
hidroestàtica
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí

Hidrostàtica
25%
360 l
posterior
aigua polvoritzada

2
2 m3
84,29 CV - 62 KW
2 rodes
Sí

hidràulica / hidroestàtica
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí

sí
sí
sí
ergonòmica
sí
sí
sí
sí
sí

sí
sí
sí
ergonòmica
sí
sí
sí
sí
sí

sí
1 any
sí

sí
1 any
sí
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Entrega, posta en marxa i comprovació de
tots els sistemes
Primera revisió segons el manual d’instruccions
(mà d’obra, desplaçament i material, si s’escau)
després de la posta en marxa, inclosa

sí

sí

sí

sí

Certificacions i legalitzacions, si s’escauen
Aquestes certificacions i legalitzacions, en cas que
comportin cap despesa, hauran d’estar incloses.

sí

sí

•
•

En els apartats que s’indica “SÍ”, si l’escriviu “NO”, voldrà dir que la seva proposta no
compleix els requisits mínims, per tant la proposta serà descartada.
Recordin d’incloure, juntament amb aquest annex, una fitxa tècnica o catàleg específic
del producte presentat, a on s’identifiquen fàcilment les característiques tècniques

Aquí la
seva
propost

2. Criteris subjectes a un judici de valor (sobre B):
Millores valorables de les propostes tècniques segons la clàusula 18 d’aquest PCAP, que podran
presentar les empreses de forma voluntària. En el cas de no indicar res, s’entendrà com un “NO”.
Indicar si presenta
(SÍ/NO)
•

•
•

•

Sistema antirobatori:
L’empresa presenta en aquest lot, un sistema mitjançant clau, elèctric o electrònic
antirobatori de bloqueig del motor o/i el sistema d’arrencada que impedeixi el
desplaçament o ús.
Revisió de la màquina, desplaçament i ma d’obra, sense cost, al final de període de
garantia: L’empresa es compromet a fer una revisió de la màquina/vehicle al final del
període de garantia.
Formació de la persona operària:
Es realitzarà la formació de la persona operària, amb el mínim de temps estipulat a la
clàusula 18 del PCAP corresponent aquest lot i a expedir un certificat a la persona
operaria.
Difusió dels lots de l’Acord marc:
L’empresa licitadora presenta un programa de difusió de l’objecte material de l’Acord
marc, amb l’objectiu de comunicar als ens locals, atendre les seves peticions i verificar
el nivell de satisfacció.

SÍ

SÍ
SÍ

SÍ

I, perquè consti, signo aquesta declaració responsable.

)1
Signatura del declarant

Digitally signed by (R: 4)
DN: ou=Certificado de Representante Legal de Persona
Juridica (FIRMA), o=AEBI SCHMIDT IBERICA SA,
sn=HERNANDEZ FERNANDEZ, givenName=PABLO,
, email=andres@gie.es, l=CASARRUBIOS DEL
MONTE, st=TOLEDO, c=ES,
cn=14307956R ), 1.3.6.1.4.1.18838.1.1
Date: 2020.01.21 10:58:29
+01'00'
=14307956R
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Expedient de contractació núm. 2018.04
Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les
entitats locals de Catalunya

Senyors/es,
Mitjançant la present us notifico que la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament
Local, en la seva sessió de data 23 de juliol de 2020, ha adoptat per unanimitat dels seus membres,
l’acord que transcrit literalment és com segueix:
“03.- Aprovació, si escau, de l’adjudicació de l’Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i
elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals (Exp. 2018.04).
1.- El CCDL, com a ens instrumental de l’ACM i d’acord amb els objectius i finalitats definits als seus
Estatuts, entre els que destaquen la promoció, millora, optimització i eficiència dels serveis i activitats
d’interès general d’acord amb els principis de sostenibilitat, eficàcia i eficiència, i en particular, d’acord
amb les facultats per a la promoció de licitacions públiques amb destinació a les entitats locals de
Catalunya i suport a la Central de Contractació de l’ACM, que té atribuïdes, rep, periòdicament,
encàrrecs per part d’aquesta última, per portar a terme licitacions d’Acords marc amb destinació a les
entitats de Catalunya. D’aquesta manera, el CCDL porta a terme la licitació de contractes amb destinació
a les entitats locals de Catalunya mitjançant la utilització de les tècniques de racionalització de la
contractació administrativa, previstes a la vigent legislació en matèria de contractes del sector públic,
principalment el denominat Acord marc, que possibilita la contractació de forma agregada de diferents
tipus de subministraments i serveis amb destí a les entitats locals de Catalunya mitjançant les seves
centrals de contractació.
Els antecedents a on el CCDL i l’ACM, a través del Sistema d’adquisició centralitzada, han actuat, han
tingut un grau d’adhesió molt important, essent un element demostratiu de com cooperar i
mancomunar esforços. Així, l’ACM i el CCDL ja tenen l’experiència d’haver gestionat diferents Acords
marc, com per exemple, de subministrament elèctric, de gas natural, de màquines d’impressió i
multifunció, de vehicles de serveis generals, de vehicles de serveis policials, d’arrendament de vehicles
amb opció o sense opció de compra, assegurança de responsabilitat civil, etc. tots ells, amb destinació a
les entitats locals de Catalunya.
A aquests efectes i per tal de formalitzar les consideracions recollides a l’apartat anterior, les dues
entitats tenen subscrit un conveni general de col·laboració.
2.- En aquest marc, periòdicament, el CCDL, per encàrrec de la Central de contractació de l’ACM va
formalitzar l’Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport en la
modalitat de compra i serveis de manteniment (expedient 2014.06), la vigència del qual ha finalitzat.
Considerant aquesta circumstància i, davant el nivell d’adhesió de l’Acord marc referenciat i la
necessitat manifestada per part dels ens locals de seguir comptant amb el subministrament de
maquinària tècnica i elements de transport, l’ACM va considerar oportú i justificat la licitació d’un nou
Acord marc de subministrament de maquinària tècnica elements de transport en la modalitat de
compra i serveis de manteniment, així com la formulació del corresponent encàrrec al CCDL per tal que
porti a terme, de manera efectiva, aquesta licitació. En aquest sentit, mitjançant acord de la Comissió
Executiva del CCDL, de data 15 de febrer de 2018, es resolgué aprovar formalment l’acceptació de
l’encàrrec formulat pels òrgans de direcció de l’ACM, i aprovar, així mateix, l’inici del corresponent
expedient, amb número de referència 2018.04.
3.- Un cop realitzades les corresponents consultes preliminars de mercat amb les empreses
interessades, de conformitat amb la Instrucció interna 1/2018, de 20 de juliol, sobre el procediment i
actuacions a realitzar amb motiu dels estudis econòmics i les consultes preliminars del mercat que es
realitzin pel Consorci Català pel Desenvolupament Local i la Central de contractació de l’ACM en les
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licitacions dels acords marc i adquisicions centralitzades de subministraments i serveis amb destinació a
les entitats locals de Catalunya o altres contractes encomanats pels esmentats ens locals, en resultà el
corresponent informe de resultat del procés, aprovat per la Comissió Executiva del CCDL el 25 de gener
de 2019, i publicat al perfil de contractant de l’entitat.
4.- La Resolució de Presidència núm. 55/2019, de 4 de desembre, va acordar aprovar la modificació de la
denominació de l’expedient de contractació núm. 2018.04 i aprovar l’expedient de contractació per la
licitació de l’Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis
de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya per a l’adjudicació de l’Acord marc a
empreses que puguin acomplir l’objecte del contracte de conformitat amb l’article 221.3 de la LCSP,
mitjançant procediment obert, en que tot empresari interessat podrà presentar una proposició, restant
exclosa tota negociació dels termes del contracte, d’acord amb el que preveuen els articles 131 a 152 de
la LCSP, en relació amb els articles 156 a 158 de la LCSP, amb diversos criteris d’adjudicació. Així mateix,
va acordar aprovar els corresponents Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions
tècniques, de l'Acord marc (Exp. 2018.04), així com l’autorització de la corresponent despesa per tal de
procedir a la tramitació de l’expedient sens perjudici que en relació a l’adjudicació de contractes basats
per part dels ens locals destinataris, l’expedient té el caràcter de contractació anticipada ja que es duu a
terme d’acord amb allò estipulat en l’article 117 de la LCSP de tal manera que quedaran supeditats a
l’existència de crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions que se’n derivin en l’exercici
corresponent i, finalment, la publicació del corresponent anunci de licitació de l’Acord marc al DOGC, al
DOUE, al perfil de contractant, així com en dos diaris de màxima difusió, segons s’estableix als articles
135 de la LCSP i 277.2 del TRLMC.
L’Acord marc té com a objecte el subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i els
serveis de manteniment associats, i es qualifica com a contracte administratiu mixt de subministraments
i serveis per preus unitaris dividit en seixanta cinc lots, resultant un adjudicatari únic per a cada un dels
lots que integren la licitació. D’acord amb l’article 18 de la LCSP, les normes que s’han d’observar en la
preparació i adjudicació de l’Acord marc són les del contracte de subministrament per preus unitaris,
estipulades a l’article 16.3 a) de la LCSP, atès que és la prestació principal. D’altra banda, pel que fa a la
regulació dels efectes, compliment i extinció del contracte, s’hauran d’observar les disposicions relatives
als contractes de subministraments o les normes dels contractes de serveis, segons correspongui, de
conformitat amb els articles 18.1 i 122.2 de la LCSP.
L’Acord marc es licitarà i executarà en els termes de l’article 33.3 de la Directiva 2014/24/UE del Parlament
Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública que deroga la Directiva
2004/18/CEE (en endavant, DN) i l’article 221.3 de la LCSP.
L’Acord en qüestió i els seus contractes basats es regeixen per aquest PCAP i pel PPT, els quals tenen
caràcter contractual, així com per la resta de normativa concordant aplicable que resulti d’aplicació.
Els destinataris dels serveis objecte d’aquest Acord marc són els actuals membres de l’ACM i el CCDL i els
ens locals que estan vinculats a aquests, així com els seus ens dependents i els consorcis que gestionen
serveis locals o activitats d’interès local en què participen aquests ens locals vinculats, així com aquelles
altres entitats previstes en el reglament de la Central de contractació de l’ACM, en els termes previstos al
PCAP d’aplicació.
El seu valor estimat, de conformitat amb el que disposa la clàusula novena del PCAP, s’ha calculat en
funció dels preus dels contractes basats previstos pel període inicial i les seves possibles pròrrogues fins
a un màxim de quaranta-vuit mesos, període inicial i pròrrogues, i ascendeix a la suma de 38.616.949,00
euros. En aquest sentit, el valor estimat total, incloses les modificacions previstes a la clàusula
seixantena del plec (fins a un màxim del 30%) és de 50.202.033,70 euros. El pressupost base de licitació
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és el valor dels contractes basats a tramitar durant el període d’execució inicial de l’Acord marc, de vinti-quatre mesos, i es xifra en la quantitat total estimada 23.372.420,50 euros (IVA exclòs).
La forma d’adjudicació de l’Acord marc ha estat mitjançant procediment obert, en què tot empresari
interessat ha pogut presentar una proposició, restant exclosa tota negociació del termes del contracte,
mitjançant diversos criteris d’adjudicació, tal i com s’estableix a les clàusules 14 i ss. del PCAP, en relació
als articles 26 i 27 de la DN i 131 a 140 en relació al 145 i ss. de la LCSP.
5.- En data 19 de desembre de 2019, fou portada a terme una sessió informativa a la seu del CCDL,
dirigida a totes les empreses interessades en participar en la licitació de l’Acord marc, de la que en
resultà un document de preguntes i respostes formulades, que fou publicat al perfil de contractant de
l’entitat.
En data 14 de gener de 2020, es va notificar davant d’aquest consorci mitjançant la plataforma “EACAT”,
una comunicació del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, en virtut de la qual es posava en
coneixement d’aquesta entitat que en la mateixa data, l’empresa “TENAX INTERNATIONAL SRL”, havia
interposat recurs especial en matèria de contractació (amb número de referència N-2019-016) contra el
plec de prescripcions tècniques que regeixen l’Acord en qüestió, en concret, al que afecta als lots 2 i 44.
Així mateix, l’esmentada empresa va presentar un nou recurs en data 30 de gener de 2020.
L’òrgan de contractació del CCDL va procedir a donar resposta als esmentats recursos, així com a aportar
l’expedient administratiu, així com altre informació requerida pel Tribunal. I en data 6 de març de 2020,
va tenir entrada davant el Registre General d’aquest Consorci, resolució del Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic, inadmetent el recurs especial en matèria de contractació, interposat a
instància de l’empresa “TENAX INTERNATIONAL SRL”, per la inequívoca extemporaneïtat dels recursos.
6.- En data 12 de març de 2020 es va reunir la Mesa de Contractació, en sessió privada, per tal de
procedir a l’obertura dels sobres “A” (documentació general), i els membres de la Mesa van constatar
les empreses que havien presentat proposicions per participar en la licitació en temps i forma, que
seguidament es relacionen:

Denominació
social
KRÜGER
TECHNOLOGY,
S.L.
ROS ROCA S.A
DULECENTRE,
S.A.
GREENS POWER
PRODUCTS S.L.

NIF
B82526583
A25014382
A64894736
B17073016

PHIL NOBEL S.A.

A58868324

DEXTRON SA

A08685273

KARCHER SA

A08749079

Lots als que
es presenta

Data
d'entrada

Hora
d'entrada

Registre
d'entrada

05, 06, 07, 33 16/1/2020

13:06:31

E/000019-2020

16/1/2020

20:09:45

E/000020-2020

17/1/2020

11:52:57

E/000021-2020

17/1/2020

12:48:44

E/000022-2020

17/1/2020

12:51:13

E/000023-2020

17/1/2020

13:32:36

E/000024-2020

20/1/2020

12:39:05

E/000026-2020

03, 04
02, 03, 04,
05, 06, 07
33, 34, 35,
36, 41
34, 37, 38,
39, 40, 42
29, 30, 31,
33, 34, 35,
36, 37, 38,
39, 40, 41,
42
01, 03, 04,

3

C. València 231, 6a
08007 Barcelona
Tel. 93 496 16 16
Fax 93 216 02 86
ccdl@ccdl.cat

Expedient de contractació núm. 2018.04
Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les
entitats locals de Catalunya

43, 45, 46
COVESA
VEHÍCULOS S.L.
ARSIT CLEANING
MACHINES, S.L.
JMV
SATYMAN,S.L.
ROMACAR ABS
S.L.
CLEM ECOLOGIC,
S.L.
ROMAUTO GRUP
CONCESSIONARIS
S.L.
TALLERES
AUTOLICA SA
RENAULT RETAIL
GROUP
BARCELONA SA
GRAU,
MAQUINÀRIA I
SERVEI INTEGRAL
S.A.
EXCLUSIVAS
PONT S.A
ALD
AUTOMOTIVE
SAU
AEBI SCHMIDT
IBERICA, SA
BILBOTRUCK, S.L
BANCO BILBAO
VIZCAYA
ARGENTARIA S.A.
CAIXABANK
EQUIPMENT
FINANCE SAU
CRONORENT, S.L

B58532136

12, 13

20/1/2020

14:06:07

E/000027-2020

B64009921

5

20/1/2020

14:09:08

E/000028-2020

B63104756

23, 24, 25,
26, 27, 28

20/1/2020

18:32:45

E/000029-2020

B63002901

12, 13

21/1/2020

9:49:18

E/000031-2020

21/1/2020

9:49:55

E/000032-2020

21/1/2020

10:29:44

E/000033-2020

15, 16, 18, 19 21/1/2020

10:30:04

E/000034-2020

B97440713
B08633950
A08203887

21, 24, 25,
26, 27
10, 14, 15,
16, 17, 18,
19, 22

A08189946

11, 12, 14

21/1/2020

10:57:07

E/000035-2020

A58486739

01, 03, 08

21/1/2020

11:46:51

E/000036-2020

A08271868

14

21/1/2020

11:48:56

E/000037-2020

A80292667

50, 51, 52,
53, 54, 55,
21/1/2020
56, 57, 58, 59

12:07:05

E/000038-2020

A81657934

01, 02, 03, 04 21/1/2020

12:38:57

E/000039-2020

B95734018

15, 16, 18,
19, 20, 22

21/1/2020

12:52:25

E/000040-2020

A48265169

43, 44, 45,
46, 47, 48

21/1/2020

13:04:15

E/000041-2020

A58662081

43, 45, 46

21/1/2020

13:09:54

E/000042-2020

B95701843

55, 56, 58,
59, 60, 62

21/1/2020

14:42:33

E/000044-2020

ELÍAS JADRAQUE,
S.A.
OVERLIM, S.A.

A28745495

33, 34

21/1/2020

14:43:28

E/000045-2020

A08724635

21/1/2020

14:55:14

E/000046-2020

TRANSTEL, SA

A46063814

05, 06, 07
45, 46, 50,
52, 54, 55,
56, 58, 59,

21/1/2020

14:55:41

E/000047-2020
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60, 61, 62
TALLERES SANTI
ENRIQUE S.A.U.

A08398505

10, 12

21/1/2020

15:07:57

E/000048-2020

Un cop realitzada l’obertura dels Sobres A i analitzada la documentació presentada es va constatar que
la documentació presentada per part de totes les empreses era correcta i adequada al que disposa la
clàusula 16a del PCAP d’aplicació, a excepció de l’existència de les deficiències i/o aclariments que
seguidament es relacionen, la correcció de les quals fou necessària mitjançant la pràctica dels
corresponents requeriments d’esmena:
•

En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa KRÜGER TECHNOLOGY, S.L.:
o

o

o
•

En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa DULECENTRE, S.A.:
o

•

o

o

Mancava acreditar la solvència tècnica requerida en la clàusula 16 del PCAP, atès que,
en la Declaració responsable ajustada al DEUC aportada, no constava la relació de
principals serveis o treballs realitzats els darrers tres anys.
Mancava la signatura electrònica de la Declaració responsable ajustada al DEUC.

En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa DEXTRON SA:
o

•

Mancava acreditar la solvència tècnica requerida en la clàusula 16 del PCAP, atès que,
en la Declaració responsable ajustada al DEUC aportada, no constava la relació de
principals serveis o treballs realitzats els darrers tres anys.
Mancava la signatura electrònica de la Declaració responsable ajustada al DEUC.

En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa PHIL NOBEL S.A.:
o

•

Mancava acreditar la solvència tècnica requerida en la clàusula 16 del PCAP, atès que
la relació de principals serveis o treballs realitzats els darrers tres anys no igualava
l’import mínim requerit.

En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa GREENS POWER PRODUCTS
S.L.:
o

•

Mancava acreditar la solvència econòmica requerida en la clàusula 16 del PCAP, atès
que en la Declaració responsable ajustada al DEUC aportada, no constava la declaració
del volum anual de negocis dels tres últims exercicis disponibles.
Mancava acreditar la solvència tècnica requerida en la clàusula 16 del PCAP, atès que,
en la Declaració responsable ajustada al DEUC aportada, no constava la relació de
principals serveis o treballs realitzats els darrers tres anys.
Mancava la signatura electrònica de la Declaració responsable ajustada al DEUC.

Fou precís l’aclariment relatiu a la declaració efectuada a la “Declaració responsable
ajustada al formulari normalitzat del Document Europeu Únic de Contractació” sobre
el percentatge, no inferior al 2%, de treballadors amb minusvalidesa o la declaració de
què es troba exempt de tal obligació.

En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa KARCHER SA:
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o

•

En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa ARSIT CLEANING MACHINES,
S.L.:
o

o
•

o

Fou precís l’aclariment relatiu a la declaració efectuada a la “Declaració responsable
ajustada al formulari normalitzat del Document Europeu Únic de Contractació” sobre
el percentatge, no inferior al 2%, de treballadors amb minusvalidesa o la declaració de
què es troba exempt de tal obligació.

En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa BILBOTRUCK, S.L.:
o

o

o

•

Fou precís l’aclariment relatiu a la declaració efectuada a la “Declaració responsable
ajustada al formulari normalitzat del Document Europeu Únic de Contractació” sobre
el percentatge, no inferior al 2%, de treballadors amb minusvalidesa o la declaració de
què es troba exempt de tal obligació.
Mancava acreditar la solvència tècnica requerida en la clàusula 16 del PCAP, atès que
la relació de principals serveis o treballs realitzats els darrers tres anys no igualava
l’import mínim requerit.

En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa ALD AUTOMOTIVE SAU:
o

•

Fou precís l’aclariment relatiu a la declaració efectuada a la “Declaració responsable
ajustada al formulari normalitzat del Document Europeu Únic de Contractació” sobre
el percentatge, no inferior al 2%, de treballadors amb minusvalidesa o la declaració de
què es troba exempt de tal obligació.
Mancava la signatura electrònica de la Declaració responsable ajustada al DEUC.

En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa EXCLUSIVAS PONT S.A.:
o

•

Fou precís l’aclariment relatiu a la declaració efectuada a la “Declaració responsable
ajustada al formulari normalitzat del Document Europeu Únic de Contractació” sobre
el percentatge, no inferior al 2%, de treballadors amb minusvalidesa o la declaració de
què es troba exempt de tal obligació.

Fou precís l’aclariment relatiu a la declaració efectuada a la “Declaració responsable
ajustada al formulari normalitzat del Document Europeu Únic de Contractació” sobre
el percentatge, no inferior al 2%, de treballadors amb minusvalidesa o la declaració de
què es troba exempt de tal obligació.
Mancava acreditar la solvència econòmica requerida en la clàusula 16 del PCAP, atès
que en la Declaració responsable ajustada al DEUC aportada, no constava la declaració
del volum anual de negocis dels tres últims exercicis disponibles.
Mancava acreditar la solvència tècnica requerida en la clàusula 16 del PCAP, atès que,
en la Declaració responsable ajustada al DEUC aportada, no constava la relació de
principals serveis o treballs realitzats els darrers tres anys.

En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa CAIXABANK EQUIPMENT
FINANCE SAU:
o

Fou precís l’aclariment relatiu a la declaració efectuada a la “Declaració responsable
ajustada al formulari normalitzat del Document Europeu Únic de Contractació” sobre
el percentatge, no inferior al 2%, de treballadors amb minusvalidesa o la declaració de
què es troba exempt de tal obligació.
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•

En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa CRONORENT, S.L.:
o

o

o

•

En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa OVERLIM, S.A.:
o

•

Fou precís l’aclariment relatiu a la declaració efectuada a la “Declaració responsable
ajustada al formulari normalitzat del Document Europeu Únic de Contractació” sobre
el percentatge, no inferior al 2%, de treballadors amb minusvalidesa o la declaració de
què es troba exempt de tal obligació.
Mancava acreditar la solvència econòmica requerida en la clàusula 16 del PCAP, atès
que en la Declaració responsable ajustada al DEUC aportada, no constava la declaració
del volum anual de negocis dels tres últims exercicis disponibles, i no va ser possible
accedir a les dades contingudes al ROLECE.
Mancava acreditar la solvència tècnica requerida en la clàusula 16 del PCAP, atès que,
en la Declaració responsable ajustada al DEUC aportada, no constava la relació de
principals serveis o treballs realitzats els darrers tres anys, i no va ser possible accedir a
les dades contingudes al ROLECE.

Fou precís l’aclariment relatiu a la declaració efectuada a la “Declaració responsable
ajustada al formulari normalitzat del Document Europeu Únic de Contractació” sobre
el percentatge, no inferior al 2%, de treballadors amb minusvalidesa o la declaració de
què es troba exempt de tal obligació.

En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa TRANSTEL, SA:
o

Fou precís l’aclariment relatiu a la declaració efectuada a la “Declaració responsable
ajustada al formulari normalitzat del Document Europeu Únic de Contractació” sobre
el percentatge, no inferior al 2%, de treballadors amb minusvalidesa o la declaració de
què es troba exempt de tal obligació.

Així mateix, la Mesa va acordar nomenar com a membres de la Ponència tècnica a la Sra. Anna Balcells,
cap de l’àmbit de parcs i jardins de l’Ajuntament de Rubí, al Sr. Eduard Fernández, director d’operacions
de Cementiris de Barcelona i Àlex Tarroja i Piera, tècnic jurista dels Serveis Jurídics de l’ACM, als efectes
d’elaborar l’informe que permeti a la Mesa de contractació comprovar el compliment de les
prescripcions tècniques.
7.- Reunits en sessió privada i de forma telemàtica, el dia 24 de març de 2020, a les 11:00 hores, es
constituí la Mesa de Contractació en sessió privada per tal d’analitzar la documentació general i les
respostes a les sol·licituds d’aclariment efectuats i van acordar per unanimitat l’admissió de les
empreses licitadores que es relacionen seguidament, en els lots que es detallem, a l’haver acreditat que
es complien els requisits de selecció establerts en els plecs:
-

KRÜGER TECHNOLOGY, S.L: Lots 05, 06, 07, 33.

-

ROS ROCA S.A: Lots 03, 04.

-

DULECENTRE, S.A: Lots 02, 03, 04, 05, 06, 07.

-

GREENS POWER PRODUCTS S.L: Lots 33, 34, 35, 36, 41.

-

PHIL NOBEL S.A: Lots 34, 37, 38, 39, 40, 42.

-

DEXTRON SA: Lots 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.
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-

KARCHER SA: Lots 01, 03, 04, 43, 45, 46.

-

COVESA VEHÍCULOS S.L: Lots 12, 13.

-

ARSIT CLEANING MACHINES, S.L: Lot 5.

-

JMV SATYMAN, S.L: Lots 23, 24, 25, 26, 27, 28,

-

ROMACAR ABS S.L: Lots 12, 13.

-

CLEM ECOLOGIC, S.L: Lots 21, 24, 25, 26, 27.

-

ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS S.L: Lots 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22.

-

TALLERES AUTOLICA SA: Lots 15, 16, 18, 19.

-

RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA SA: Lots 11, 12, 14.

-

GRAU, MAQUINÀRIA I SERVEI INTEGRAL S.A: Lots 01, 03, 08.

-

EXCLUSIVAS PONT S.A: Lot 14.

-

ALD AUTOMOTIVE SAU: Lots 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59.

-

AEBI SCHMIDT IBERICA, SA: Lots 01, 02, 03, 04.

-

BILBOTRUCK, S.L: Lots 15, 16, 18, 19, 20, 22.

-

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A: Lots 43, 44, 45, 46, 47, 48.

-

CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE SAU: Lots 43, 45, 46.

-

CRONORENT, S.L: Lots 55, 56, 58, 59, 60, 62.

-

ELÍAS JADRAQUE, S.A: Lots 33, 34.

-

OVERLIM, S.A: Lots 05, 06, 07.

-

TRANSTEL, SA: Lots 45, 46, 50, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62.

8.- En data 26 de març de 2020, a les 10:00 hores, es va reunir en sessió privada i de manera telemàtica,
la Mesa de contractació per procedir a l’obertura dels Sobres B, relatius a la proposta tècnica i a
constatar les ofertes efectivament presentades. Així mateix, els membres de la Mesa, van acordar per
unanimitat declarar deserts els lots 9, 32, 49, 63, 64 i 65, al no haver-se presentat ofertes a cap
d’aquestes unitats de licitació.
9.- En data 10 de juny de 2020, a les 10:00 hores, es va reunir en sessió privada i de manera telemàtica,
la Mesa de contractació, per tal d’analitzar les proposicions tècniques, tot acordant la necessitat de
sol·licitar aclariments sobre la informació continguda en el Sobre B i requerint la presentació de
documentació complementària, a les empreses que es relacionen seguidament:
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• En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa KARCHER SA:
-

En l’annex núm. 03 relatius als lots 3 i 45, l’empresa declarà en l’apartat del PPT dipòsit
d’aigua, litres 190+120 litres, mentre que al PPT s’indicava un mínim de 300 litres.
Per aquest motiu es va requerir a aquesta empresa que indiqués el total de litres de
capacitat del dipòsit, de manera global, i, si escau, el significat de què volien dir quan
especificaven “190+120 litres”.

-

Pel que fa a la proposició dels lots 45 i 46, l’annex núm. 03 corresponent no anava
acompanyat de l’extracte d’assegurança a tot risc amb franquícia màxima de 600€ ni del
document del fabricant sobre el manteniment preventiu.
Per aquest motiu es va requerir a aquesta empresa que aportés l’extracte d’assegurança i
el document del fabricant indicats.

• En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa DEXTRON SA:
-

En l’annex núm. 03 relatiu al lot 37, l’empresa declarava en l’apartat del PPT pes sense
bateria 2,5 kg, mentre que al PPT s’indicava un marge d’entre 3 -3,5 kg, per la qual cosa es
va considerar que podia ser una errata. Al catàleg que acompanyaven, s’indicava el pes
total de la màquina, però no aquest pes en específic.
Per aquest motiu es va requerir a aquesta empresa l’aclariment de quin era el pes sense
bateria, justificat amb la dada del catàleg complet, fitxa tècnica del fabricant o
documentació que ho acredités.

• En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa CAIXABANK EQUIPMENT
FINANCE SAU:
-

Pel que fa a la proposició dels lots 43, 45 i 46, l’annex núm. 03 corresponent no anava
acompanyat de l’extracte d’assegurança a tot risc amb franquícia màxima de 600€.
Per aquest motiu es va requerir a aquesta empresa que aporti l’extracte d’assegurança
indicat.

• En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa CRONORENT SL:
-

Pel que fa a la proposició dels lots 55 i 56, l’annex núm. 03 corresponent no anava
acompanyat de l’extracte d’assegurança a tot risc amb franquícia màxima de 200€ ni del
document del fabricant sobre el manteniment preventiu.
Per aquest motiu es va requerir a aquesta empresa que aportés l’extracte d’assegurança i
el document del fabricant indicats.

-

Pel que fa a la proposició dels lots 58, 59, 60 i 62, l’annex núm. 03 corresponent no anava
acompanyat de l’extracte d’assegurança a tot risc amb franquícia màxima de 600€ ni del
document del fabricant sobre el manteniment preventiu.
Per aquest motiu es va requerir a aquesta empresa que aportés l’extracte d’assegurança i
el document del fabricant indicats.
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• En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa RENAULT RETAIL GROUP
BARCELONA SA:
-

Pel que fa a la proposició del lot 11, a l’apartat del PPT de l’annex núm. 03 corresponent,
relatiu a la Primera revisió segons el manual d’instruccions (mà d’obra, desplaçament i
material, si s’escau) després de la posta en marxa, es sol·licità aclariment a l’empresa sobre
si aquesta revisió, de caràcter obligatori segons el PPT, estava inclosa en la seva proposició.

• En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa TRANSTEL SA:
-

Pel que fa a la proposició dels lots 45 i 46, l’annex núm. 03 corresponent no anava
acompanyat de l’extracte d’assegurança a tot risc amb franquícia màxima de 600€ ni del
document del fabricant sobre el manteniment preventiu.
Per aquest motiu es va requerir a aquesta empresa que aportés l’extracte d’assegurança i
el document del fabricant indicats.

-

Pel que fa a la proposició dels lots 50, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61 i 62, l’empresa declarà,
en referència a l’extracte de l’assegurança que “Transtel no podia acreditar l’assegurança a
tot risc sense franquícia del contracte”. En aquest sentit, va haver un aclariment en el que
s’informava que l’assegurança era a tot risc amb una franquícia de 200 euros (pel que fa als
lots 50, 52, 54, 55, 56, 61 i 62) i amb una franquícia de 600 euros (pel que fa als lots 58, 59 i
60). Així mateix, tampoc acompanyà el document del fabricant sobre el manteniment
preventiu.
Per aquest motiu es va requerir a aquesta empresa que aportés el document del fabricant
indicat i aclarís quina era la franquícia que havien calculat per tal de valorar la validesa de
la seva proposta.

-

Pel que fa a la proposició del lot 62, es va requerir a l’empresa per tal que aportés detall
sobre la transformació a grua del vehicle per tal de comprovar el compliment de les
prescripcions tècniques obligatòries.

• En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa ALD AUTOMOTIVE SAU:
-

Pel que fa a la proposició dels lots 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 i 59 l’annex núm. 03
corresponent no anava acompanyat de l’extracte d’assegurança a tot risc amb franquícia
màxima de 200€ (pel que fa als lots 50, 52, 54, 55 i 56) i de 600€ (pel que fa als lots 57, 58 i
59) ni del document del fabricant sobre el manteniment preventiu.
Per aquest motiu es va requerir a aquesta empresa que aportés l’extracte d’assegurança i
el document del fabricant indicats.

-

Pel que fa a la proposició del lot 51, a l’apartat del PPT de l’annex núm. 03 corresponent,
relatiu a la Primera revisió segons el manual d’instruccions (mà d’obra, desplaçament i
material, si s’escau) després de la posta en marxa, es sol·licità aclariment a l’empresa sobre
si aquesta revisió, de caràcter obligatori segons el PPT, estava inclosa en la seva proposició.

10.- En data 26 de juny de 2020, a les 11:30 hores, es va reunir en sessió privada i de manera telemàtica,
la Mesa de contractació, per tal d’analitzar les propostes tècniques presentades per les empreses, la
documentació complementària i aclariments aportats a requeriment de la Mesa, així com l’informe
tècnic emès per la Ponència tècnica de suport i va acordar, per unanimitat, subscriure i fer seves les
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consideracions recollides en l’informe de la Ponència, de data 18 de juny de 2020 i publicat al Perfil de
contractant de l’entitat. Així mateix, la Mesa acordà excloure de la licitació algunes empreses licitadores
en els lots que es relacionen seguidament, atès que les ofertes presentades no complien amb les
prescripcions mínimes exigides, pels motius que es detallen a continuació:
• KARCHER SA: Exclosa de la licitació en els lots:
01. (Escombradora vial petita): Segons la documentació aportada, la proposició no complia amb
les prescripcions mínimes del PPT, atès que declarava una càrrega útil d’1m3, mentre al PPT
s’indicava un interval d’ 1,5 a 1,7 m3.
43. (Escombradora vial petita arrendament): Segons la documentació aportada, la proposició
no complia amb les prescripcions mínimes del PPT, atès que declarava una càrrega útil d’ 1m3,
mentre al PPT s’indicava un interval d’ 1,5 a 1,7 m3.
• GREENS POWER PRODUCTS SL: Exclosa de la licitació en els lots:
34. (Tallagespa a bateria): Segons la documentació aportada, la proposició no complia amb les
prescripcions mínimes del PPT, atès que declarava que el tipus de bateria és de 36V, mentre
que al PPT s’indicava que aquesta ha de ser com a mínim de 50V.
• DEXTRON SA: Exclosa de la licitació en els lots:
36. (Tallagespa a benzina): Segons la documentació aportada, la proposició no complia amb les
prescripcions mínimes del PPT, atès que van declarar una amplada de 48 cm, quan al PPT
s’indicava 50 cm com a mínim, i la capacitat de la bossa que presenten és de 70 litres, mentre
que al PPT s’indicava que com a mínim ha de ser de 80 litres.
38. (Bufador a benzina): Segons la documentació aportada, la proposició no complia amb les
prescripcions mínimes del PPT, atès que van declarar una velocitat de 88 m/s, mentre que al
PPT es demanava que com a mínim ha de ser de 90 m/s.
11.- El dia 30 de juny de 2020, a les 13:15 hores, la Mesa de Contractació en sessió pública i de manera
telemàtica va procedir a fer l’obertura dels Sobres C, relatius a les ofertes econòmiques, fent lectura de
cada una de les proposicions presentades.
12.- El dia 30 de juny de 2020, a les 17:00 hores, en sessió privada i de manera telemàtica, es reuneix la
Mesa de Contractació per procedir a la valoració de les ofertes econòmiques admeses amb la fórmula i
previsions contingudes en la clàusula 18 del PCAP, i així mateix, integrar la puntuació obtinguda en la
valoració del Sobre B (proposició tècnica). Tenint en compte el resultat i les puntuacions atorgades a les
diferents empreses, els membres de la Mesa de Contractació van acordar, per unanimitat, formular la
proposta d’ordre de classificació i d’adjudicació a les empreses que han presentat la millor oferta per
cadascun dels lots de l’Acord marc, que seguidament es relaciona:
LOT 1. ESCOMBRADORA VIAL PETITA
1. AEBI SCHMIDT IBERICA SA (100,00 punts)
2. GRAU, MAQUINÀRIA I SERVEI INTEGRAL SA (97,86 punts)
LOT 2. ESCOMBRADORA VIAL ELÈCTRICA MITJANA
1. DULECENTRE SA (100,00 punts)
2. AEBI SCHMIDT IBERICA SA (83,84 punts)
LOT 3. ESCOMBRADORA VIAL MITJANA
1. AEBI SCHMIDT IBERICA SA (100,00 punts)
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2. GRAU, MAQUINÀRIA I SERVEI INTEGRAL SA (95,53 punts)
3. DULECENTRE SA (91,93 punts)
4. ROS ROCA SA (90,99 punts)
5. KARCHER SA (75,26 punts)
LOT 4. ESCOMBRADORA VIAL GRAN
1. AEBI SCHMIDT IBERICA SA (100,00 punts)
2. ROS ROCA SA (88,33 punts)
3. DULECENTRE SA (85,23 punts)
4. KARCHER SA (72,98 punts)
LOT 5. FREGADORA DE CONDUCTOR ACOMPANYANT A BATERIES
1. KRÜGER TECHNOLOGY SL (95,00 punts)
2. OVERLIM SA (67,73 punts)
3. DULECENTRE SA (67,51 punts)
4. ARSIT CLEANING MACHINES SL (49,94 punts)
LOT 6. FREGADORA DE CONDUCTOR ASSEGUT A BATERIES
1. KRÜGER TECHNOLOGY SL (95,00 punts)
2. DULECENTRE SA (86,87 punts)
3. OVERLIM SA (64,60 punts)
LOT 7. ESCOMBRADORA-ASPIRADORA DE CONDUCTOR ACOMPANYANT A BATERIES
1. KRÜGER TECHNOLOGY SL (90,00 punts)
2. OVERLIM SA (80,31 punts)
3. DULECENTRE SA (69,55 punts)
LOT 8. VEHICLE ELÈCTRIC PER A BRIGADA
1. GRAU, MAQUINÀRIA I SERVEI INTEGRAL SA (99,70 punts)
LOT 9. VEHICLE PORTA IMPLEMENTS
Desert
LOT 10. VEHICLE FURGONETA ELÈCTRICA PETITA (FURGÓ)
1. ROMAUTO GRUP DE CONCESSIONARIS SL (99,60 punts)
LOT 11. VEHICLE FURGONETA ELÈCTRICA PETITA (FURGONETA)
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1. RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA SA (85,00 punts)
LOT 12. VEHICLE FURGONETA DIÈSEL PETITA
1. ROMACAR ABS SL (98,80 punts)
2. RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA SA (79,17 punts)
3. COVESA VEHÍCULOS SL (62,22 punts)
LOT 13. VEHICLE FURGONETA HÍBRIDA GRAN
1. ROMACAR ABS SL (89,80 punts)
2. COVESA VEHÍCULOS SL (76,82 punts)
LOT 14. VEHICLE FURGONETA DIÈSEL GRAN
1. ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SL (99,60 punts)
2. EXCLUSIVAS PONT SA (74,07 punts)
3. RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA SA (71,72 punts)
LOT 15. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG
1. ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SL (96,08 punts)
2. TALLERES AUTOLICA SA (90,00 punts)
3. BILBOTRUCK SL (78,89 punts)
LOT 16. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB CAIXA OBERTA
1. ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SL (99,46 punts)
2. TALLERES AUTOLICA SA (90,00 punts)
3. BILBOTRUCK SL (80,95 punts)
LOT 17. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB CAIXA OBERTA I GRUA
1. ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SL (99,60 punts)
LOT 18. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB BOLQUET
1. ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SL (99,60 punts)
2. TALLERES AUTOLICA SA (87,68 punts)
3. BILBOTRUCK SL (81,35 punts)
LOT 19. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB BOLQUET I GRUA
1. ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SL (98,93 punts)
2. TALLERES AUTOLICA SA (90,00 punts)
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3. BILBOTRUCK SL (82,74 punts)
LOT 20. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB PLATAFORMA ELEVADORA MÒBIL
1. BILBOTRUCK (93,50 punts)
LOT 21. VEHCILE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB ELEVADOR PORTA FÈRETRES
1. CLEM ECOLÒGIC SL (93,50 punts)
LOT 22. VEHICLE GRUA MUNICIPAL
1. ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SL (99,60 punts)
2. BILBOTRUCK SL (87,20 punts)
LOT 23. ELEVADOR DE PERSONES ELÈCTRIC
1. JMV SATYMAN SL (94,00 punts)
LOT 24. ELEVADOR PETIT DE FÈRETRES, TRACCIÓ MANUAL
1. CLEM ECOLÒGIC SL (97,90 punts)
2. JMV SATYMAN SL (88,75 punts)
LOT 25. ELEVADOR PETIT DE FÈRETRES, TRACCIÓ ELÈCTRICA
1. JMV SATYMAN SL (94,00 punts)
2. CLEM ECOLÒGIC SL (81,43 punts)
LOT 26. VEHICLE ELÈCTRIC PORTADOR I ELEVADOR DE FÈRETRES
1. JMV SATYMAN SL (94,00 punts)
2. CLEM ECOLÒGIC SL (70,93 punts)
LOT 27. ELEVADOR ELÈCTRIC DE FÈRETRES
1. CLEM ECOLÒGIC SL (97,90 punts)
2. JMV SATYMAN SL (88,98 punts)
LOT 28. VEHICLE PORTADOR AMB ERUGA I ELEVADOR ELÈCTRIC
1. JMV SATYMAN SL (94,00 punts)
LOT 29. CUNYA, EQUIP PER A LA NEU
1. DEXTRON SA (84,00 punts)
LOT 30. DISPENSADOR DE SAL, EQUIP PER A LA NEU
1. DEXTRON SA (84,00 punts)
LOT 31. MÀQUINA LLEVANEUS DE VORERES
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1. DEXTRON SA (84,00 punts)
LOT 32. REMOLC BIOTRITURADOR DE RESTES D’ARBRAT
Desert
LOT 33. MÀQUINA AUTÒNOMA D’AIGUA A PRESSIÓ
1. KRÜGER TECHNOLOGY SL (90,00 punts)
2. GREENS POWER PRODUCTS SL (69,24 punts)
3. ELÍAS JADRAQUE SA (66,38 punts)
4. DEXTRON SA (42,19 punts)
LOT 34. TALLAGESPA A BATERIA
1. PHIL NOBEL SA (100,00 punts)
2. DEXTRON SA (30,66 punts)
3. ELÍAS JADRAQUE SA (25,65 punts)
LOT 35. TALLAGESPA A BATERIA ROBOTITZADA
1. GREENS POWER PRODUCTS SL (100,00 punts)
2. DEXTRON SA (82,45 punts)
LOT 36. TALLAGESPA A BENZINA
1. GREENS POWER PRODUCTS SL (95,00 punts)
LOT 37. BUFADOR A BATERIA
1. PHIL NOBEL SA (95,00 punts)
2. DEXTRON SA (67,06 punts)
LOT 38. BUFADOR A BENZINA
1. PHIL NOBEL SA (95,00 punts)
LOT 39. MOTO SERRA A BATERIA
1. PHIL NOBEL SA (95,00 punts)
2. DEXTRON SA (63,83 punts)
LOT 40. MOTO SERRA A BENZINA
1. PHIL NOBEL SA (95,00 punts)
2. DEXTRON SA (68,04 punts)
LOT 41. DESBROSSADORA DE FIL/DISC A BATERIA
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1. GREENS POWER PRODUCTS SL (95,00 punts)
2. DEXTRON SA (50,49 punts)
LOT 42. DESBROSSADORA DE FIL/DISC A BENZINA
1. PHIL NOBEL SA (95,00 punts)
2. DEXTRON SA (61,13 punts)
LOT 43. ESCOMBRADORA VIAL PETITA (arrendament)
1. CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE SAU (100,00 punts)
2. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (90,74 punts)
LOT 44. ESCOMBRADORA VIAL ELÈCTRICA MITJANA (arrendament)
1. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (99,80 punts)
LOT 45. ESCOMBRADORA VIAL MITJANA (arrendament)
1. CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE SAU (100,00 punts)
2. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (85,67 punts)
3. KARCHER SA (72,42 punts)
4. TRANSTEL SA (61,63 punts)
LOT 46. ESCOMBRADORA VIAL GRAN (arrendament)
1. CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE SAU (100,00 punts)
2. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (78,66 punts)
3. KARCHER SA (66,11 punts)
4. TRANSTEL SA (64,44 punts)
LOT 47. FREGADORA DE CONDUCTOR ASSEGUT A BATERIES (arrendament)
1. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (99,80 punts)
LOT 48. VEHICLE ELÈCTRIC PER A BRIGADA (arrendament)
1. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (99,80 punts)
LOT 49. VEHICLE PORTA IMPLEMENTS (arrendament)
Desert
LOT 50. VEHICLE FURGONETA ELÈCTRICA PETITA (FURGÓ) (arrendament)
1. ALD AUTOMOTIVE SAU (94,00 punts)
2. TRANSTEL SA (83,24 punts)
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LOT 51. VEHICLE FURGONETA ELÈCTRICA PETITA (FURGONETA) (arrendament)
1. ALD AUTOMOTIVE SAU (89,00 punts)
LOT 52. VEHICLE FURGONETA DIÈSEL PETITA (arrendament)
1. ALD AUTOMOTIVE SAU (94,00 punts)
2. TRANSTEL SA (60,56 punts)
LOT 53. VEHICLE FURGONETA HÍBRIDA GRAN (arrendament)
1. ALD AUTOMOTIVE SAU (85,00 punts)
LOT 54. VEHICLE FURGONETA DIÈSEL GRAN (arrendament)
1. ALD AUTOMOTIVE SAU (94,00 punts)
2. TRANSTEL SA (77,82 punts)
LOT 55. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG XASSÍS (arrendament)
1. ALD AUTOMOTIVE SAU (94,00 punts)
2. CRONORENT SL (93,77 punts)
3. TRANSTEL SA (82,02 punts)
LOT 56. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB CAIXA OBERTA (arrendament)
1. CRONORENT SL (95,02 punts)
2. ALD AUTOMOTIVE SAU (94,00 punts)
3. TRANSTEL SA (81,72 punts)
LOT 57. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB CAIXA OBERTA I GRUA (arrendament)
1. ALD AUTOMOTIVE SAU (94,00 punts)
LOT 58. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB BOLQUET (arrendament)
1. CRONORENT SL (96,72 punts)
2. ALD AUTOMOTIVE SAU (94,00 punts)
3. TRANSTEL SA (87,59 punts)
LOT 59. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB BOLQUET I GRUA (arrendament)
1. CRONORENT SL (97,50 punts)
2. ALD AUTOMOTIVE SAU (89,92 punts)
3. TRANSTEL SA (81,17 punts)
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LOT 60. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB PLATAFORMA ELEVADORA MÒBIL
(arrendament)
1. CRONORENT SL (97,50 punts)
2. TRANSTEL SA (88,53 punts)
LOT 61. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB ELEVADOR PORTA FÈRETRES (arrendament)
1. TRANSTEL SA (95,50 punts)
LOT 62. VEHICLE, GRUA MUNICIPAL (arrendament)
1. CRONORENT SL (97,50 punts)
2. TRANSTEL SA (74,09 punts)
LOT 63. VEHICLE ELÈCTRIC PORTADOR I ELEVADOR DE FÈRETRES (arrendament)
Desert
LOT 64. ELEVADOR ELÈCTRIC DE FÈRETRES (arrendament)
Desert
LOT 65. VEHICLE PORTADOR DE FÈRETRES AMB ERUGA I ELEVADOR ELÈCTRIC (arrendament)
Desert

13.- Vist que les empreses PHIL NOBEL SA i GREENS POWER PRODUCTS SL, no han presentat la
documentació acreditativa del compliment dels requisits previs a l’adjudicació dins del termini de 10
dies hàbils, de conformitat amb l’article 150.2 de la LCSP, s’entén que ambdues empreses licitadores
han retirat la seva oferta, procedint a considerar-se empresa adjudicatària dels lots 34, 35, 37, 39, 40, 41
i 42 l’empresa DEXTRON SA.
14.- Vista la proposta formulada per la Mesa de Contractació, que s’estima correcta i degudament
motivada, i una vegada acreditat per part dels licitadors proposats com a adjudicataris per cada lot, que
ha estat presentada la documentació a la que fa referència l’apartat segon de l’article 150 de la LCSP, a
excepció de les empreses PHIL NOBEL SA i GREENS POWER PRODUCTS SL.
Vist que la Intervenció del CCDL ha emès informe de fiscalització previ a l’adjudicació favorable.
Vistos els antecedents de fet i fonaments de dret abans esmentats, i a l’empara de les facultats que té
atribuïdes aquesta Presidència, es proposa a aquesta Comissió, l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- Adjudicar l’Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de
serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2018.04), a favor
de les empreses que es relacionen seguidament, de conformitat amb la proposta d’acord de la Mesa de
Contractació, en la sessió del dia 30 de juny de 2020, pel que es qualificaven les ofertes presentades i
s’acordava el seu ordre classificatori per unitat de licitació:
- LOT 1. ESCOMBRADORA VIAL PETITA: AEBI SCHMIDT IBERICA SA
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- LOT 2. ESCOMBRADORA VIAL ELÈCTRICA MITJANA: DULECENTRE SA
- LOT 3. ESCOMBRADORA VIAL MITJANA: AEBI SCHMIDT IBERICA SA
- LOT 4. ESCOMBRADORA VIAL GRAN: AEBI SCHMIDT IBERICA SA
- LOT 5. FREGADORA DE CONDUCTOR ACOMPANYANT A BATERIES: KRÜGER TECHNOLOGY SL
- LOT 6. FREGADORA DE CONDUCTOR ASSEGUT A BATERIES: KRÜGER TECHNOLOGY SL
- LOT 7. ESCOMBRADORA-ASPIRADORA DE CONDUCTOR ACOMPANYANT A BATERIES: KRÜGER
TECHNOLOGY SL
- LOT 8. VEHICLE ELÈCTRIC PER A BRIGADA: GRAU, MAQUINÀRIA I SERVEI INTEGRAL SA
- LOT 9. VEHICLE PORTA IMPLEMENTS: Desert
- LOT 10. VEHICLE FURGONETA ELÈCTRICA PETITA (FURGÓ): ROMAUTO GRUP DE
CONCESSIONARIS SL
- LOT 11. VEHICLE FURGONETA ELÈCTRICA PETITA (FURGONETA): RENAULT RETAIL GROUP
BARCELONA SA
- LOT 12. VEHICLE FURGONETA DIÈSEL PETITA: ROMACAR ABS SL
- LOT 13. VEHICLE FURGONETA HÍBRIDA GRAN: ROMACAR ABS SL
- LOT 14. VEHICLE FURGONETA DIÈSEL GRAN: ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SL
- LOT 15. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG: ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SL
- LOT 16. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB CAIXA OBERTA: ROMAUTO GRUP
CONCESSIONARIS SL
- LOT 17. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB CAIXA OBERTA I GRUA: ROMAUTO
GRUP CONCESSIONARIS SL
- LOT 18. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB BOLQUET: ROMAUTO GRUP
CONCESSIONARIS SL
- LOT 19. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB BOLQUET I GRUA: ROMAUTO GRUP
CONCESSIONARIS SL
- LOT 20. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB PLATAFORMA ELEVADORA MÒBIL:
BILBOTRUCK
- LOT 21. VEHCILE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB ELEVADOR PORTA FÈRETRES: CLEM
ECOLÒGIC SL
- LOT 22. VEHICLE GRUA MUNICIPAL: ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SL
- LOT 23. ELEVADOR DE PERSONES ELÈCTRIC: JMV SATYMAN SL
- LOT 24. ELEVADOR PETIT DE FÈRETRES, TRACCIÓ MANUAL: CLEM ECOLÒGIC SL
- LOT 25. ELEVADOR PETIT DE FÈRETRES, TRACCIÓ ELÈCTRICA: JMV SATYMAN SL
- LOT 26. VEHICLE ELÈCTRIC PORTADOR I ELEVADOR DE FÈRETRES: JMV SATYMAN SL
- LOT 27. ELEVADOR ELÈCTRIC DE FÈRETRES: CLEM ECOLÒGIC SL
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- LOT 28. VEHICLE PORTADOR AMB ERUGA I ELEVADOR ELÈCTRIC: JMV SATYMAN SL
- LOT 29. CUNYA, EQUIP PER A LA NEU: DEXTRON SA
- LOT 30. DISPENSADOR DE SAL, EQUIP PER A LA NEU: DEXTRON SA
- LOT 31. MÀQUINA LLEVANEUS DE VORERES: DEXTRON SA
- LOT 32. REMOLC BIOTRITURADOR DE RESTES D’ARBRAT: Desert
- LOT 33. MÀQUINA AUTÒNOMA D’AIGUA A PRESSIÓ: KRÜGER TECHNOLOGY SL
- LOT 34. TALLAGESPA A BATERIA: DEXTRON SA
- LOT 35. TALLAGESPA A BATERIA ROBOTITZADA: DEXTRON SA
- LOT 36. TALLAGESPA A BENZINA: Desert
- LOT 37. BUFADOR A BATERIA: DEXTRON SA
- LOT 38. BUFADOR A BENZINA: Desert
- LOT 39. MOTO SERRA A BATERIA: DEXTRON SA
- LOT 40. MOTO SERRA A BENZINA: DEXTRON SA
- LOT 41. DESBROSSADORA DE FIL/DISC A BATERIA: DEXTRON SA
- LOT 42. DESBROSSADORA DE FIL/DISC A BENZINA: DEXTRON SA
- LOT 43. ESCOMBRADORA VIAL PETITA (arrendament): CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE SAU
- LOT 44. ESCOMBRADORA VIAL ELÈCTRICA MITJANA (arrendament): BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA SA
- LOT 45. ESCOMBRADORA VIAL MITJANA (arrendament): CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE
SAU
- LOT 46. ESCOMBRADORA VIAL GRAN (arrendament): CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE SAU
- LOT 47. FREGADORA DE CONDUCTOR ASSEGUT A BATERIES (arrendament): BANCO BILBAO
VIZCAYA ARGENTARIA SA
- LOT 48. VEHICLE ELÈCTRIC PER A BRIGADA (arrendament): BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA SA
- LOT 49. VEHICLE PORTA IMPLEMENTS (arrendament): Desert
- LOT 50. VEHICLE FURGONETA ELÈCTRICA PETITA (FURGÓ) (arrendament): ALD AUTOMOTIVE
SAU
- LOT 51. VEHICLE FURGONETA ELÈCTRICA PETITA (FURGONETA) (arrendament): ALD
AUTOMOTIVE SAU
- LOT 52. VEHICLE FURGONETA DIÈSEL PETITA (arrendament): ALD AUTOMOTIVE SAU
- LOT 53. VEHICLE FURGONETA HÍBRIDA GRAN (arrendament): ALD AUTOMOTIVE SAU
- LOT 54. VEHICLE FURGONETA DIÈSEL GRAN (arrendament): ALD AUTOMOTIVE SAU
- LOT 55. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG XASSÍS (arrendament): ALD
AUTOMOTIVE SAU
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- LOT 56. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB CAIXA OBERTA (arrendament):
CRONORENT SL
- LOT 57. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB CAIXA OBERTA I GRUA
(arrendament): ALD AUTOMOTIVE SAU
- LOT 58. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB BOLQUET (arrendament):
CRONORENT SL
- LOT 59. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB BOLQUET I GRUA (arrendament):
CRONORENT SL
- LOT 60. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB PLATAFORMA ELEVADORA MÒBIL
(arrendament): CRONORENT SL
- LOT 61. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB ELEVADOR PORTA FÈRETRES
(arrendament): TRANSTEL SA
- LOT 62. VEHICLE, GRUA MUNICIPAL (arrendament): CRONORENT SL
- LOT 63. VEHICLE ELÈCTRIC PORTADOR I ELEVADOR DE FÈRETRES (arrendament): Desert
- LOT 64. ELEVADOR ELÈCTRIC DE FÈRETRES (arrendament): Desert
- LOT 65. VEHICLE PORTADOR DE FÈRETRES AMB ERUGA I ELEVADOR ELÈCTRIC (arrendament):
Desert
Segon.- Excloure de la present licitació les ofertes presentades a instància de les empreses següents,
atès que les ofertes presentades no complien amb les prescripcions mínimes exigides, pels motius que
es detallen a continuació:
• KARCHER SA: Exclosa de la licitació en els lots:
01. (Escombradora vial petita): Segons la documentació aportada, la proposició no complia amb
les prescripcions mínimes del PPT, atès que declarava una càrrega útil d’1m3, mentre al PPT
s’indicava un interval d’ 1,5 a 1,7 m3.
43. (Escombradora vial petita arrendament): Segons la documentació aportada, la proposició
no complia amb les prescripcions mínimes del PPT, atès que declarava una càrrega útil d’ 1m3,
mentre al PPT s’indicava un interval d’ 1,5 a 1,7 m3.
• GREENS POWER PRODUCTS SL: Exclosa de la licitació en els lots:
34. (Tallagespa a bateria): Segons la documentació aportada, la proposició no complia amb les
prescripcions mínimes del PPT, atès que declarava que el tipus de bateria és de 36V, mentre
que al PPT s’indicava que aquesta ha de ser com a mínim de 50V.
• DEXTRON SA: Exclosa de la licitació en els lots:
36. (Tallagespa a benzina): Segons la documentació aportada, la proposició no complia amb les
prescripcions mínimes del PPT, atès que van declarar una amplada de 48 cm, quan al PPT
s’indicava 50 cm com a mínim, i la capacitat de la bossa que presenten és de 70 litres, mentre
que al PPT s’indicava que com a mínim ha de ser de 80 litres.
38. (Bufador a benzina): Segons la documentació aportada, la proposició no complia amb les
prescripcions mínimes del PPT, atès que van declarar una velocitat de 88 m/s, mentre que al
PPT es demanava que com a mínim ha de ser de 90 m/s.
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Tercer.- Declarar deserts els lots 9, 32, 49, 63, 64 i 65, al no haver-se presentat cap oferta en aquestes
unitats de licitació, així com els lots 36 i 38, atès que l’única empresa que va presentar oferta en aquests
dos lots, no ha presentat la documentació acreditativa dels requisits previs a l’adjudicació dintre del
termini de 10 dies hàbils concedit.
Quart.- Notificar a totes les empreses licitadores el present acord als efectes escaients, tot fent-los
avinent que la formalització del contracte corresponent, de conformitat amb el que disposa l’article
153.3 de la LCSP, al ésser susceptible de recurs especial en matèria de contractació (article 44.1 de la
LCSP), no podrà efectuar-se abans que transcorrin quinze dies hàbils des de que s’hagi practicat la
notificació del present acord a tots els interessats.
Cinquè.- Publicar l’anunci de formalització del contracte d’aquest Acord marc al Diari Oficial de la Unió
Europea i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, dins del termini no superior a quaranta-vuit dies
a comptar des de la mateixa, així com en el Perfil de contractant del Consorci Català pel
Desenvolupament Local.
Sisè.- Donar compte de l’adopció d’aquest acord a l’Assemblea General del CCDL.”
La qual cosa us traslladem pel vostre coneixement i als efectes oportuns.
Barcelona, 24 de juliol de 2020
El Secretari,

Ramon Bernaus i Abellana
Si voleu impugnar aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de
l’endemà de la recepció de la present.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en matèria de contractació, regulat a
l’article 44 de la Llei de Contractes del Sector Públic, davant el Tribunal Català de Contractes del sector Públic en el
termini de quinze dies hàbils a comptar des de l’endemà de la data de notificació de la present. La resolució
d’aquest òrgan es podrà impugnar davant de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. I tot això sens perjudici de la
possibilitat d’interposar-ne qualsevol altre que considereu procedent.
Una vegada transcorregut el termini establert a l’apartat anterior sense que s’hagi interposat recurs, l’òrgan de
contractació procedirà a requerir als adjudicataris la formalització del corresponent contracte en un termini no
superior a 5 dies a comptar des de la recepció del requeriment de formalització, de tot el que es donarà l’oportuna
publicitat.
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