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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

Respostes a les preguntes realitzades per empreses interessades en el procediment de licitació. Aquestes
respostes basades en el plecs aprovats pel CCDL tenen caràcter informatiu i interpretatiu. La seva finalitat és
que les empreses licitadores puguin presentar les ofertes amb la màxima informació possible, d’acord amb el
que disposa els plecs de clàusules administratives i tècniques de l’Acord marc, així com la Llei de contractes
del sector públic.

1. PREGUNTES DE CARÀCTER INTERPRETATIU
Pregunta 1, tema: franquícia assegurança de l’arrendament de maquinària
Existeix una diferència en el text, entre el Plec de Prescripcions Tècniques (en endavant, PPT) i
el Plec de Clàusules Administratives Particulars (en endavant, PCAP), en referència a la
franquícia de l’assegurança. Quina és la correcta?

En els lots d’arrendament, amb o sense opció de compra, l’assegurança haurà de ser a tot risc, amb les
franquícies que varien per motius tècnics, per la composició del propi bé, o bé, per l’import de l’objecte.
En el present cas, prevalen les previsions contingudes en el PPT, pel que fa a les condicions de
l’assegurança a tot risc dels béns d’arrendament, al constituir les prescripcions contingudes en el PPT,
l’objecte material del contracte.
Així doncs, com a aclariment, detallem:
•
Lots amb franquícia de 600 €: 43, 44, 45, 46, 57, 58, 59, 60, 61 i 62.
•
Lots amb franquícia de 200 €: 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 63, 64.

Pregunta 2, tema: subcontractació de PIMEs
En relació a la condició especial d’execució prevista a la clàusula 43, lletra a), del PCAP,
relativa a la subcontractació amb PIMEs per a la realització parcial de la prestació, és
d’aplicació també per als lots d’arrendament?
Sí, la condició especial d’execució és d’aplicació a tots els lots. No obstant, tal i com es preveu en la
pròpia clàusula, aquesta obligatorietat es podrà exceptuar sempre i quan es justifiqui degudament per
motius d’urgència o d’impossibilitat material per raons estructurals o organitzatives de l’empresa, o d’altres
que puguin afectar a la bona execució del contracte.

Pregunta 3, tema: Preus complementaris en arrendament
Com s’han d’incloure els preus complementaris en l’oferta econòmica dels lots d’arrendament?

Atès que els contractes basats d’arrendament de l’Acord marc, tenen una durada mínima inicial de 48
mesos, per cada complement, s’haurà d’oferir un preu mensual de lloguer, que s’afegirà a la quota
d’arrendament ofertada per cada lot. En aquest sentit, és precís aclarir que l’oferta és només a 48 mesos,
si bé, en els contractes basats, es podrà incrementar la durada del contracte a 60 mesos, en total.
Per tant, en els annexos corresponents a la proposició econòmica dels lots d’arrendament, en l’apartat
dels preus complementaris, allà on diu “base imposable”, s’ha d’entendre que aquesta fa referència al
“preu mensual de lloguer del complement”.
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2. PREGUNTES DE CARÀCTER INFORMATIU
Pregunta 4, tema: data de presentació de pliques
Fins quan es poden presentar les proposicions?
La data màxima per a la presentació de les proposicions és el 21/01/2020 a les 15:00 hores, tal com
preveu l’anunci publicat al perfil de contractant i en els diferents diaris oficials.

Pregunta 5, tema: objecte del contracte
Hi ha un llistat, relació o annex dels ens locals interessats en els diferents lots d’aquesta
licitació?
El Plec de clàusules administratives particulars incorpora tres documents adjunts, en els quals es
relacionen, a efectes informatius, les entitats locals que poden arribar a ser entitats destinatàries de
l’Acord marc, tal i com es determina en la clàusula 7 del PCAP:
“Els destinataris de l’objecte d’aquest Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de
transport i de serveis de manteniment, són els actuals membres de l’ACM i els ens locals que estan
vinculats en 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, aquells altres ens que realitzin
activitats d’interès local en règim de concessió administrativa, conveni o altres tipus d’acords, sempre i
quan els gestors siguin entitats sense ànim de lucre, així com aquelles altres entitats previstes en el
reglament de la Central de contractació de l’ACM”.
“A efectes informatius s’inclouen tres documents adjunts en aquest PCAP:
Document adjunt 1. Els ens locals que consten com a destinataris inicials en l’informe de
consultes preliminars del mercat.
Document adjunt 2. Entitats associades a l’ACM que han formalitzat el corresponent acord
d’adhesió a la Central de Contractació.
- Document adjunt 3. Entitats locals associades a l’ACM que també poden ser destinatàries del
present Acord marc.”

Pregunta 6, tema: pressupost i valor estimat del contracte
Els imports de licitació i valor estimat de cada lot es poden superar?
Els imports fixats en cadascun dels lots poden incrementar-se dins les previsions de la clàusules 9 i 60 del
PCAP. D’acord amb les previsions d’ambdues clàusules, el valor estimat del contracte es podrà
incrementar fins a un màxim del 20%, així com també fins un màxim del 10% addicional, d’acord amb les
previsions de l’article 301.2 i 309.1 de la LCSP, al tractar-se d’un contracte de preus unitaris.
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Pregunta 7, tema: vigència Acord marc
Quina duració té l’Acord marc?
D’acord amb la clàusula 10 del PCAP, relativa al Període de vigència:
“L’Acord marc tindrà una durada inicial de vint-i-quatre mesos, a partir de l’1 de gener de 2020 o la data
en què es formalitzi si és posterior.
Aquest termini de vigència inicial es podrà prorrogar per dos períodes de dotze mesos addicionals, com a
termini màxim cadascun d’ells, per la qual cosa la seva durada total serà, com a màxim, de quatre anys.
De conformitat amb l’article 29.2 de la LCSP, les eventuals pròrrogues seran potestatives per a l’Òrgan de
contractació i obligatòries per les empreses contractistes, sempre que es preavisi amb dos mesos
d’antelació a la finalització del termini de durada de l’Acord marc. En cap cas la pròrroga podrà produir-se
amb el consentiment tàcit de les parts”.

Pregunta 8, tema: Lloc de presentació de les ofertes
A on s’ha d’enviar l’oferta i amb quin format?
Tal com s’indica a la clàusula 15 del PCAP, la presentació d’ofertes es farà mitjançant l’eina del Sobre
Digital: “En el termini màxim que s’identifica en l’anunci de licitació, les empreses licitadores hauran de
presentar les proposicions mitjançant l’eina del Sobre Digital 2.0”
Per a les empreses que sigui la primera vegada que hi accedeixen, els hi recomanem preparin la
documentació amb previsió i poden consultar els tutorials que la mateixa eina ofereix:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml?setlocale=ca_ES

Pregunta 9, tema: Sobre A, dades empresa
En el PCAP s’indica que s’hauran d’especificar les dades de l’empresa, a on exactament?
A la clàusula 16 del PCAP, explica que “L’empresa licitadora presentarà electrònicament un únic Sobre A,
que inclourà els documents que declarin la personalitat jurídica i capacitat d’obrar, donant resposta als
requeriments plantejats en la present clàusula.”, sent els obligatoris, tal com s’explica en la mateixa
clàusula:

En l’apartat corresponent de l’eina del Sobre Digital, sobre A, hi un document anomenat DEUC –
Document Europeu Únic de Contractació, que s’ha de complimentar amb les dades que demana.
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Pregunta 10, tema: Sobre A, imports de solvència
Per què varien els imports mínims exigits envers al mateix tipus de bé?
D’acord amb el previst a la clàusula 16 del PCAP, l’empresa haurà d’acreditar tan la seva solvència
econòmica i financera, com la seva solvència tècnica, que responen a conceptes diferents. En aquest
sentit, la solvència econòmica i financera, fa referència al volum anual de negocis de l’empresa, mentre
que la solvència tècnica es refereix als principals subministraments realitzats per l’empresa en relació amb
l’objecte de la unitat de licitació.
Per aquest motiu, els imports mínims exigits en el PCAP per ambdós conceptes són diferents.

Pregunta 11, tema: Solvència tècnica
Respecte a la solvència tècnica, es diu que s’ha d’indicar la “relació dels principals
subministraments realitzats en els últims 3 anys d’igual o similar naturalesa que l’objecte de la
unitat de licitació”. Què vol dir exactament?

Tal com s’indica a la clàusula 16 del PCAP: “Pel que fa a la solvència tècnica l’empresa licitadora haurà
de declarar (mitjançant el DEUC): Relació dels principals subministraments i serveis realitzats en els tres
últims anys, d’igual o similar naturalesa que l’objecte de la unitat de licitació on presenti proposició, en
relació als quals el sumatori dels imports dels subministraments o serveis anuals sigui igual o superior al
70% del valor d’una anualitat del pressupost de licitació (IVA exclòs), d’acord amb la següent taula:”
A la taula que apareix a la mateixa clàusula, s’indica quina és la solvència tècnica requerida per unitat de
licitació.
Per tant, el que s’ha d’indicar és l’import de facturació dels tres últims anys, dels principals
subministraments dels béns que siguin de la mateixa naturalesa o família del bé que es presentarà a
licitació.
Per exemple, en el cas del lot 01.Escombradora vial petita, s’hauria de tenir en compte tota la facturació
de cadascun dels tres últims anys, relacionada amb “maquinària de neteja” (independent de la seva
capacitat, motorització, etc.), ja que es considera que són subministraments de la mateixa família.

Pregunta 12, tema: preus
Els preus indicats per cada lot als plecs són màxims (es poden superar)?
Tal i com s’indica a la clàusula 17 del PCAP relativa a la “formulació de proposicions de licitació (sobre B i
C)”, en l’apartat de documents de licitació d’apreciació automàtica (sobre C), es detalla: “En el Sobre C
s’inclourà la proposició econòmica, d’acord amb el model que es determina a l’annex núm. 04. Aquest es
formularà tenint en compte els preus orientatius següents, que han estat calculats segons els preus de
venda pública (PVP) sense IVA i tenint en compte les previsions de l’article 100.2 de la LCSP.”
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Per tant, els preus que s’indiquen al PCAP són orientatius. Els que ofereixin les empreses licitadores en la
seva proposició econòmica poden ser superiors o inferiors als preus orientatius.

Pregunta 13, tema: Programa de difusió dels lots de l’Acord marc
A on s’ha d’incloure el programa de difusió?
L’extensió orientativa de 10 pàgines, és per cada punt o pel total?

Tal com s’indica a la clàusula 18 del PCAP, referent als criteris subjectes a un judici de valor (sobre B)
“Les empreses podran presentar les següents propostes de millora, de forma voluntària, segons l’annex
núm. 03 corresponent, que apareix a la taula de la clàusula dissetena”. El programa de difusió s’ha
d’incloure, mitjançant l’eina del Sobre Digital 2.0, juntament amb l’annex que s’escaigui del lot que
correspongui al producte ofertat en el sobre B.
L’extensió orientativa de 10 pàgines és del total del pla de difusió, tal com s’indica en la clàusula 18 del
PCAP.

Pregunta 14, tema: Altres criteris de judici de valor
Els criteris de judici de valor, que no són el programa de difusió, responent SÍ o NO, n’hi ha
prou?

Correcte, s’ha d’indicar sí o no (en cas d’absència, s’entendrà com a ‘no’), constituint aquesta resposta
una declaració responsable. En tot cas, l’òrgan de contractació si ho considera oportú podrà requerir en
qualsevol moment l’acreditació del compliment d’aquelles millores ofertes.

Pregunta 15, tema: Sistema antirobatori
A què es refereix un “sistema antirobatori”? Serveix la clau d’arrencada?

Tal com es defineix als criteris d’adjudicació, clàusula 18 del PCAP, el sistema antirobatori és: “Sistema
mitjançant clau, elèctric o electrònic antirobatori de bloqueig del motor o/i el sistema d’arrencada que
impedeixi el desplaçament o ús”.
Així doncs, un sistema antirobatori és un sistema addicional al sistema d’arrencada. Per tant, la clau
d’arrencada estàndard que la majoria de màquines ja incorporen per posar en funcionament la mateixa,
no és un sistema antirobatori.
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Pregunta 16, tema: Revisió abans de finalitzar la garantia
En el punt 2 de l’annex 13 en els lots 12/14/15/16/17/18/19, s’indica que es valorarà una revisió
abans de finalitzar la garantia. Què vol dir aquesta revisió? Si hi ha que canviar cap peça, ha
d’estar coberta sense cost?

A la clàusula 18 del PCAP, als criteris subjectes a un judici de valor (sobre B) diu que: “Les empreses
podran presentar les següents propostes de millora, de forma voluntària, segons l’annex núm. 03
corresponent, que apareix a la taula de la clàusula dissetena”
Concretament, en el cas de la revisió del vehicle, sense cost, al final de període de garantia indica: “Un
cop finalitzat el període de garantia es realitzarà una revisió integral, d’una durada mínima segons el que
determinin els manuals d’instrucció i ús del fabricant. En el cas que fos necessari la substitució o reparació
d’alguna peça o element, es farà arribar prèviament a l’ens destinatari un pressupost detallat per a la seva
acceptació, si s’escau”
Per tant, si l’empresa indica que “sí” en aquest apartat, voldrà dir que al finalitzar el període de garantia
del vehicle, es farà una revisió sense càrrec, integral, segons el que indiquin els manuals d’ús o de
manteniment corresponent al temps o quilòmetres de funcionalment, per tal de diagnosticar l’estat del
vehicle. En el cas de que correspongui fer cap canvi, reparació o manteniment específic, es farà arribar a
l’ens local un pressupost per solucionar el problema detectat, per tal de que l’acceptin si així ho
consideren.

Pregunta 17, tema: facturació dels subministraments/serveis
Les empreses facturen al CCDL/ACM o bé a l’ens local subministrat?
Al PCAP, en la clàusula 46 relativa a Facturació, especifica: “Les factures dels subministraments i/o
serveis hauran de ser presentades davant el registre que determini l’entitat destinatària, a efectes de la
seva remissió en l’òrgan administratiu o unitat a qui correspongui la seva tramitació, en un termini màxim
de 30 dies a comptar des de l’endemà de la data de facturació.“
Per tant, es facturarà a l’ens local subministrat i serà aquest el responsable del pagament.

Pregunta 18, tema: Penalitzacions
En el cas de que una empresa no compleixi el termini determinat per efectuar el servei
d’assistència tècnica, quines penalitzacions es preveuen?

En aquest supòsit, a la clàusula 48 del PCAP es preveuen tres tipologies de faltes (molt greu, greu i lleu),
les quals es qualificaran en l’expedient que es tramiti davant l’esmentat incompliment.

C. València 231, 6a
08007 Barcelona
Tel. 93 496 16 16
Fax 93 216 02 86
ccdl@ccdl.cat
CIF P080222B

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

Respostes a les preguntes realitzades per empreses interessades en el procediment de licitació. Aquestes
respostes basades en el plecs aprovats pel CCDL tenen caràcter informatiu i interpretatiu. La seva finalitat és
que les empreses licitadores puguin presentar les ofertes amb la màxima informació possible, d’acord amb el
que disposa els plecs de clàusules administratives i tècniques de l’Acord marc, així com la Llei de contractes
del sector públic.

Aquestes faltes seran susceptibles de penalització, d’acord amb l’escalat previst en l’esmentada clàusula,
en funció de la seva gravetat.

Pregunta 19, tema: Garantia
En el cas dels contractes basats d’arrendament, quin termini ha de cobrir la garantia?
D’acord amb la clàusula 59 del PCAP, el període de garantia és el període complert de l‘arrendament
inicial i, si escau, de les corresponents pròrrogues. És a dir, la garantia cobrirà el període mínim
d’arrendament, que són 48 mesos, i, en el cas que s’exerceixi la pròrroga, haurà de cobrir els 60 mesos,
que és la durada màxima que podran tenir els contractes d’arrendament d’acord amb la clàusula 10 del
PCAP.
I en el cas d’exercir l’opció de compra, el període de garantia s’ampliarà en 2 mesos.

Pregunta 20, tema: execució de l’opció de compra
El PCAP no preveu un valor residual, en el supòsit que s’executi l’opció de compra. És
correcte?

Sí, no es preveu. Atès que els terminis d’arrendament poden anar des dels 48 als 60 mesos com a
màxim, el valor residual s’haurà de determinar mitjançant expedient contradictori un cop finalitzat el
contracte, en el supòsit que l’ens destinatari executi aquesta opció de compra.

Pregunta 21, tema: execució de l’opció de compra
Pel que fa a la gestió de la finalització dels diferents contractes d’arrendament i l’exercici de
l’opció de compra per part dels ens locals, pot ésser aquesta gestió subcontractada a un
tercer?
De conformitat amb la clàusula 65 del PCAP, es preveu la subcontractació amb tercers de la realització
parcial de la prestació amb un límit del 60%, si bé les empreses hauran d’indicar aquesta subcontractació
en l’Annex I.
En el supòsit que el subcontractista s’encarregués de gestionar la venda del vehicle dintre de l’opció de
compra, la facturació de la mateixa s’haurà de fer per part de l’adjudicatari del contracte i titular del bé.
En tot cas, l’adjudicatari podrà cedir els drets de cobrament a favor del subcontractista, d’acord amb les
previsions de l’article 200 de la LCSP.
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Pregunta 22, tema: execució de l’opció de compra
Si un organisme torna l’objecte al final de període, sense exercir l’opció de compra: entenem
que ho farà en les condicions adients? (funcionament, sense estar pintada, amb al menys el
50% de la qualitat de les rodes?). Al plec no hi ha res previst: ho podem exigir? Com?
D’acord amb la clàusula 8 del PCAP, s’aplicarà supletòriament la normativa de dret privat en es qüestions
que no es poden resoldre amb aplicació directa de les disposicions sobre contractació administrativa. En
aquest supòsit, serà d’aplicació la legislació civil relativa als arrendaments de béns mobles.

Pregunta 23, tema: liquidació del ràpel
En relació a la liquidació del ràpel del 2%, en el cas dels arrendaments:
- Sobre quin import s’aplicarà i en quin moment s’ha de liquidar?
-Entenem que els conceptes com l’assegurança i el manteniment no s’ha de pagar ràpel, és
correcte?

La ràpel s’aplicarà sobre la facturació anual, IVA exclòs, per tant, sobre les quotes mensuals facturades
en cada anualitat.
D’acord amb la clàusula 37 del PCAP la base de liquidació del ràpel serà per a cada lot el preu
d’adjudicació dels contractes basats, que d’acord amb la clàusula 55 i 56 del PCAP el preu inclou tres
conceptes: la quota d’arrendament, la quota de manteniment i l’assegurança.

Pregunta 24, tema: Capacitat útil, en el grup de maquinària de neteja vial (tant per a
compra com per arrendament)
Respecte a les dades que s’especifiquen al PPT – Plec de Prescripcions tècniques com a
“carga útil”, a què es refereix exactament i quin valor es considerarà?

Tal com es detalla en el PPT en els lots de compra i arrendament del grup de maquinària de neteja vial, el
valor expressat és la capacitat neta en m3, en els seus corresponents lots.

Pregunta 25, tema: Servei d’Assistència Tècnica
Al PPT es demana que el servei d’assistència tècnica sigui en 48 hores (dies feiners). Què
hauran d’aportat els licitadors per demostrar la seva capacitat de compliment?

Les dades expressades en el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) són d’obligat compliment, tal com es
detalla a l’inici d’aquest, a l’apartat característiques: “Els objectes que formaran part de l'Acord marc, amb

C. València 231, 6a
08007 Barcelona
Tel. 93 496 16 16
Fax 93 216 02 86
ccdl@ccdl.cat
CIF P080222B

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

Respostes a les preguntes realitzades per empreses interessades en el procediment de licitació. Aquestes
respostes basades en el plecs aprovats pel CCDL tenen caràcter informatiu i interpretatiu. La seva finalitat és
que les empreses licitadores puguin presentar les ofertes amb la màxima informació possible, d’acord amb el
que disposa els plecs de clàusules administratives i tècniques de l’Acord marc, així com la Llei de contractes
del sector públic.

els equipaments obligatoris que es detallen, són els que figuren amb les seves fitxes tècniques, en els lots
relacionats a continuació”. Per tant, una vegada una empresa presenta la seva oferta, significa que
accepten el contingut dels plecs, i que per tant, estan en disposició de complir amb el servei d’assistència
tècnica en 48 hores, descrit en el PPT.

Pregunta 26, tema: Manteniment preventiu
El manteniment que s’ha d’incloure a l’oferta: han de ser de caràcter preventiu, correctiu o
ambdós?
En la maquinària d’arrendament, amb o sense opció de compra, (dels lots 43 al 65), el
manteniment que s’ha incloure serà el preventiu, segons el manual d’instruccions del fabricant
de la mateixa.
Així es preveu en el PPT, en l’apartat de Condicions de l’arrendament, en el subapartat de
Manteniment, de cada un dels lots d’arrendament:
“Manteniment: L’empresa adjudicatària presentarà un compromís de manteniment anual i revisió de la
màquina/vehicle complet (la pròpia màquina/vehicle, implements, accessoris) sent la responsable directe
de la gestió de les incidències i serà l’interlocutor únic amb l’ens local. Es realitzarà el manteniment
preventiu segons el manual d’instruccions del fabricant (...)”

Pregunta 27, tema: Amplada màxima
En el lot 12.Vehicle furgoneta dièsel petita, i en el 52 d’arrendament, indica una amplada
màxima del vehicle de 1840mm. S’accepta un vehicle amb una amplada de 1848mm?

No, atès que explícitament en el PPT s’indica que l’amplada màxima és de 1840mm.

Pregunta 28, tema: Lot 8, equipament bateries
En aquest lot, en el PPT es requereix bateries de ions de liti i en els preus complementaris es
demana un joc de bateries de plom. Què vol dir?

Les “bateries de liti”, establertes en el PPT, són les prescripcions tècniques obligatòries.
Quan en l’apartat de preus comentaris s’indiquen les “bateries de plom”, aquestes s’han de considerar
com un exemple, suggeriment o idea de possibles equipaments per incloure en els preus, si així ho
considera l’empresa licitadora. És voluntari el seu oferiment, no son valorables, però si contractuals.
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Pregunta 29, tema: unitats maquinària Acord marc anterior
Es poden obtenir les dades de la licitació anterior, en els seus lots i sublots?

Sí, s’adjunta el següent quadre-resum de les unitats subministrades mitjançant l’anterior Acord marc, per
cada tipus de màquina o vehicle:

Lot

Unitats

Lot 1. Motovolquets

1

Lot 3. Minicarregadores compactes

1

Lot 4. Camió (3500kg) caixa oberta

20

Lot 6. Camió < 3500 kg amb plataforma elevadora

8

Lot 7. Camió < 3500 kg amb bolquet i grua

26

Lot 8. Fregadora /assecadors d’interior

5

Lot 9 Escombradora vial d’arrossegament

1

Lot 10 Escombradora vial aspiració mitjana

19

Lot 11. Escombradora vial aspiració superior

12

Total general

93

