ÀREA D’ESPAI PÚBLIC /
Dept. de Serveis Públics /

ÀREA DE SERVEIS A LA CIUTADANIA
Dept.d’Acció Comunitària

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAURÀ DE REGIR EL CONTRACTE
ADMINISTRATIU DE SUBMINISTRAMENT CONSISTENT EN L’ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ
DE COMPRA DE GRUPS ELECTRÒGENS I ELEMENTS AUXILIARS, AIXÍ COM EL
SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE PER A GENERACIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA EN
BAIXA TENSIÓ PER DONAR SERVEI ALS ACTES QUE ES REALITZARAN EN EL MUNICIPI DE
VILADECANS, EN EL PERIODE QUE COMPRÉN JULIOL 2019 FINS JULIOL 2022.

LOT 1: PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER L’ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA DE DOS GRUPS
ELECTRÒGENS I ELEMENTS AUXILIARS, AIXÍ COM EL SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE PER A
GENERACIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA EN BAIXA TENSIÓ PER DONAR SERVEI A LES CASETES
MUNICIPALS DURANT LA FESTA MAJOR DEL MUNICIPI DE VILADECANS, EN DEPENDÈNCIA DE L’ÀREA
D’ESPAI PÚBLIC.
1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L'objecte de la present licitació és la contractació per part del Ajuntament de Viladecans del subministrament,
en la modalitat d'arrendament sense opció de compra, de la instal·lació i posada en marxa de dos grups
electrògens i altres elements auxiliars necessaris per a la generació d'energia elèctrica en baixa tensió,
destinada a donar servei a les casetes municipals durant la festa major, atès que no hi ha possibilitat de donar
servei mitjançant el subministrament elèctric.
Així mateix, comprèn la contractació del subministrament de combustible per a l’alimentació dels grups
electrògens esmentats, ja que serà necessari un subministrament regular, estable i garantit de combustible.
2. OBJECTIUS A ASSOLIR AMB LA CONTRACTACIÓ
Aconseguir donar subministrament elèctric a les casetes municipals durant la festa major de Viladecans, al
Parc de la Marina.
3. EMPLAÇAMENT I RETIRADA DELS EQUIPS DE GENERACIÓ, ESCOMESES I ALTRES ELEMENTS
AUXILIARS
El lloc destinat a l'emplaçament dels elements que componen l'equip complet de generació d'energia elèctrica
estarà situat al Parc de la Marina darrera de les casetes municipals (S’adjunta plànol de situació). Es tracta
d’una zona totalment desprotegida pel que els equips que s’hi disposaran hauran de suportar les condicions
atmosfèriques existents.
Serà per compte del licitador el transport dels equips (generadors, cablejat, quadres de protecció etc.) fins a la
ubicació especificada, la seva instal·lació, posada en marxa i posterior retirada dels mateixos una vegada
finalitzat el contracte.
Als efectes de procedir a realitzar la instal·lació en condicions òptimes, els serveis tècnics municipals (d’ara
endavant STM) facilitaran als licitadors la possibilitat de realitzar una visita de comprovació en data a
determinar, en el cas que ho sol·licitin.
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4. POSADA EN MARXA DELS GENERADORS I ALTRES EQUIPS
El subministrament dels equips i la seva instal·lació haurà d’estar completament finalitzada a la data que li serà
comunicada, al contractista, amb 2 mesos d`antelació, cada temporada de vigència del contracte . En aquesta
data la instal·lació haurà d’estar totalment acabada, revisada i en condicions òptimes de funcionament.
Totes les parts de les instal·lacions han de ser conformes a la normativa que els sigui d'aplicació, en especial
al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, i tots els seus components hauran d'haver estat homologats pels
organismes competents. Tota la maquinària haurà de disposar del marcatge CE i complir amb totes les
normatives que li són d’aplicació.
La instal·lació serà realitzada per personal degudament capacitat per realitzar tant els treballs tècnics, com tots
aquells que comporten algun tipus de risc especial (risc elèctric, etc.) i hauran de respectar escrupolosament
tota la normativa existent en matèria de seguretat i higiene, prevenció de riscos laborals, formació mínima dels
treballadors i qualsevol altra que sigui d'aplicació obligatòria.
Anirà a càrrec del adjudicatari la legalització de la instal·lació dels grups electrògens.
L'adjudicatari haurà d'assumir al seu càrrec totes les gestions necessàries per a l'autorització administrativa de
les instal·lacions en el cas que legalment sigui necessari.
Per tant, serà la seva obligació l'obtenció dels documents acreditatius de posada en servei de les instal·lacions,
que calgui presentar als STM abans del inici de funcionament d’aquesta.
5. DESCRIPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE A REALITZAR
L'adjudicatari s'encarregarà del subministrament del combustible per a consum dels generadors que instal·larà.
Es permet la subcontractació de fins al 100% del subministrament de combustible a una altra empresa, encara
que el licitador en serà l’únic responsable davant els STM i caldrà justificar convenientment que es compleix
amb tota la legislació al respecte.
El control per part dels STM del consum de combustible, per tal de procedir al pagament del mateix, es
realitzarà amb la presentació dels corresponents justificants per part de la empresa subministradora de
combustible dels litres subministrats amb la tarifa oficial vigent d’aplicació en el moment del subministrament.
El subministrament s’haurà d'efectuar en el termini que sigui necessari per tal que els generadors sempre
tinguin combustible, essent obligació de l’adjudicatari preveure amb antelació la possible manca de
combustible.
L'adjudicatari serà el responsable dels accidents, danys i perjudicis que poguessin ocórrer com a conseqüència
d'una mala prestació dels serveis connexos al subministrament o de la mala qualitat del combustible.
L'adjudicatari haurà de complir la legislació vigent en matèria de Seguretat i Salut Laboral, especialment la
referent a Seguretat i Higiene en el Treball, la Llei 31/95, de Prevenció de Riscos Laborals, i el Reglament que
la desenvolupa (Reial Decret 39/1997, de 17 de gener,pel què s`aprova el Reglament del serveis de
prevenció).
Haurà de complir, tant en la qualitat del producte com en el seu transport, emmagatzematge i manipulació,
seguretat i higiene i qualitat mediambiental, tota la normativa existent en el moment de la licitació o que pugui
entrar en vigor durant el període de vigència del contracte a tots els nivells: Unió Europea, estatal, autonòmica
o municipal.
Les possibles reparacions s'hauran d’atendre en el termini màxim d’una (1) hora des de l'avís.
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6. DESCRIPCIÓ DEL RECEPTORS ELÈCTRICS A ALIMENTAR I CONSUM ESTIMAT EN KW.
La generació d'energia autònoma serà en baixa tensió, a 400 Volts, III + N, i 50 Hz, i els receptors seran els
següents:
 Il·luminació, planxes de cuina, fregidores, forns , recipients frigorífics etc: Total : 350 kW
7. DESCRIPCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS GRUPS ELECTRÒGENS I
INSTAL·LACIÓ D´ELEMENTS ACCESORIS QUE A MÉS A D’INCLOURE:
A partir de les necessitats descrites en el punt anterior, així com de la racionalització del funcionament dels
grups electrògens, encaminada a aconseguir el mínim consum de combustible, es projecten dos grups de
generació autònoma, quadres i proteccions següents:


2 Unitats grups electrògens de 250 KVA cadascun per un total de 500 KVA de potència combinada ,
insonoritzats i homologats segons normativa CE amb les següents característiques.
Característiques generals
- Grups electrògens situats a la intempèrie
- Potència principal total a subministrar: 500 kVA
- Voltatge, fases i cablejat: 230V, 3 fases i 4 cables
- Factor de potència: 0.8
- Insonoritzats
- Avís d’avaria automatitzat
Característiques motors
- Sistema d’arrencada automàtic
- Bateries sense manteniment
Característiques alternadors
- Protecció mínima IP23
- Regulació automàtica del voltatge
- Aïllament mínim classe H
Característiques panells de control
- Els grups electrògens, a banda d’oferir la potència sol·licitada, han de disposar de
sincronització automàtica i configurable, de manera que els generadors s’engeguin
en funció de la potencia demandada fins al màxim sol·licitat.
- Botó aturada d’emergència
- Voltímetre i selector de fase
- Amperímetre i selector de fase
Altres característiques
-

Quadre general d'acoblament en paral·lel, comandament i protecció, per a exterior,
de baixa tensió per a sortida dels grups, completament instal·lat, en el cas que
degut a les característiques dels generadors sigui necessari.

-

Dues piques de connexió a terres, completament instal·lades i comprovades a nivell
de resistivitat.
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- Tancat delimitador dels grups electrògens, amb posts metàl·lics i malla metàl·lica
(de mòduls prefabricats amb potes de formigó o fet in situ amb porta), de les mides
que sigui necessari segons l’equipament aportat, amb 2 cartells de “risc elèctric” i 1
de “combustible inflamable”.
- 35 metres d’escomesa (dos per cada grup).
- 4 Unitats. quadre protegit de capçalera (dos per cada grup).Aquests quadres hauran
de tenir com a mínim:
.

2 bases schuko de 63A IV.

.

3 bases schuko de 32A IV.

.

3 bases schuko de 32A II.

8. TERMINI DE REPARACIÓ D´INCIDÈNCIES EN LA GENERACIÓ D´ELECTRICITAT.
Totes les reparacions s’hauran d’atendre pel personal de manteniment 24 hores/7 dies mentre duri la
contracta, en un termini màxim d´1 hora des de l’avís d’avaria automatitzat dels grups electrògens si escau, o
des de l’avís del personal del STM.
Si per qualsevol circumstància tècnica no pogués realitzar-se la reparació en aquell moment, el servei tècnic ha
de posar aquesta circumstància en coneixement dels STM i procedirà en un termini màxim de 24 hores, des de
l’avís inicial d’avaria, a substituir el generador o subministrament per un altre, de tal manera que es garanteixi
el subministrament d'energia en plenes condicions.
9. INCLUSIONS PER COMTE DE L´ADJUDICATARI, RESPONSABILITATS I ASSEGURANÇA.
Són a compte i a càrrec de l’adjudicatari:
-

Lloguer dels grups electrògens.

-

El transport –d’entrega i recollida- , muntatge i desmuntatge – instal·lació- de tot el conjunt de tots els
equips descrits en els punts anteriors d’aquest plec.

-

La posada en servei, amb les proves necessàries fins a aconseguir el correcte funcionament de tots els
equips.

-

El manteniment de tots i cadascun dels equips que formen el conjunt del sistema de generació autònom,
inclosos els consumibles, essent obligatori un servei de manteniment 24 hores/7 dies.

-

Els tràmits i autoritzacions legals necessaris per a la posada en servei dels generadors. Legalització
corresponent a la instal·lació dels grups electrògens i els seus accessoris.

-

Les assegurances, la posada en marxa i la part de legalització de dipòsits de combustible, en el cas que
sigui necessària.

-

El tancament perimetral de protecció dels equips i senyalització de risc elèctric i combustible inflamable.

-

Els sistemes d'extinció d'incendis.

-

Impost especial electricitat (Taxes mediambientals).

-

Seran responsabilitat de l’adjudicatari els danys ecològics derivats d'una possible fuita de combustible
dels dipòsits, o del circuit d'alimentació fins als generadors, incloent tots els treballs necessaris en cas de
fuita.

-

Servei de repostatge de combustible.

-

Combustible per les hores establertes (previsió estimada, es regularitzarà al finalitzar el servei segons
el consumit).
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-

Amb la finalitat de no incórrer o eludir les responsabilitats fixades en l'Article 27 de l’Estatut regulador de
les activitats de distribució al detall mitjançant subministraments directes a instal·lacions fixes, de
carburants i combustibles petrolífers, el subministrador-operador, quan realitzi la descàrrega del camió i la
càrrega del tanc, si observa alguna deficiència en la instal·lació, l’haurà de notificar immediatament als
STM , indicant el tipus d'anomalia, la data i totes les dades d'interès que contribueixin al coneixement de
l'anomalia o avaria, per a la seva reparació, sent en tot moment responsabilitat del subministrador els
danys que es puguin generar.

-

L'empresa adjudicatària estarà obligada a subscriure una pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil i
mediambiental que cobreixi la responsabilitat derivada dels accidents que puguin ocórrer com a
conseqüència de la realització del subministrament, inclosos els danys i perjudicis que es puguin causar.

10. PREU DE CONTRACTACIÓ.
El import del contracte serà de 15.000,10 Euros Iva inclòs, a la baixa, d’acord amb el següent desglossament:
Lloguer de 2 grups electrògens segons característiques tècniques
especificades en el punt 7 d’aquest plec, incloent tot el material,
taxes, legalització, assegurança i impostos. ......................................................................... 5.350,00 IVA Inclòs.
Previsió estimada de combustible (no s’aplica baixa en el consum). .............................. 9.650,10 IVA Inclòs. (*)
(*) L’ajuntament no està obligat ha esgotar el import corresponent al subministrament de combustible.

11. TERMINI D’EXECUCIÓ.
El termini de lloguer, per cadascun dels anys de contracte estipulats, serà:
Subministrament i instal·lació de tot el material especificat anteriorment, el dia concret del mes de setembre que amb 2 mesos d’ antelació li serà comunicat al contractista- a les 8:30h i desmuntatge i retirada set (7) dies
després a la mateixa hora (8:30h) . (7 dies de lloguer), amb possibilitat d’ampliar o reduir com a màxim en dos
(2) dies abonant la part proporcional corresponent.

Viladecans, a data de la signatura electrònica

Firmado digitalmente

T-CAT P Ramon por T-CAT P Ramon
Pijuan |
Borda Pijuan | Borda
40864253S
Fecha: 2019.04.24
40864253S
10:51:23 +02'00'

Ramon Borda Pijuan
Cap del Departament de Serveis Públics
ÀREA D’ESPAI PÚBLIC
AJUNTAMENT DE VILADECANS

T-CAT P
Rafael Lopez
Romera |
52205006C

Firmado
digitalmente por TCAT P Rafael Lopez
Romera |52205006C
Fecha: 2019.04.24
10:43:22 +02'00'

Rafael López Romera
Cap d’Unitat d’Enllumenat Públic
ÀREA D’ESPAI PÚBLIC
AJUNTAMENT DE VILADECANS
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LOT 2: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER L’ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA DE
DIFERENTS GRUPS ELECTRÒGENS I ELEMENTS AUXILIARS, AIXÍ COM EL SUBMINISTRAMENT DE
COMBUSTIBLE PER A LA GENERACIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA EN BAIXA TENSIÓ PER DONAR SERVEI A
DIFERENTS ACTES QUE REALITZARAN AL MUNICIPI DE VILADECANS, EN DEPENDÈNCIA DE L’ÀMBIT DE
SERVEIS A LA CIUTADANIA

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L'objecte de la present contracte és la contractació per part del Ajuntament de Viladecans del
subministrament, en la modalitat d'arrendament sense opció de compra, de la instal·lació, posada en marxa de
grups electrògens i altres elements auxiliars necessaris per a la generació d'energia elèctrica en baixa tensió,
destinada a donar servei a activitats organitzades per l’ajuntament i per entitats ciutadanes: Cavalcada de Reis,
Festa Major d’Hivern, Carnestoltes, Sant Jordi, Festes de Barri, Revetlles de Sant Joan, Festival Al Carrer,
Cinema a la Fresca, Festa Major d’estiu, Castanyada, Programació de Nadal, ... donat que no hi ha possibilitat
de donar servei mitjançant el subministrament elèctric. Aquests actes públics i festes populars tenen lloc a
diversos espais de la ciutat.
Així mateix, comprèn la contractació del subministrament de combustible per a l’alimentació dels grups
electrògens esmentats, ja que per serà necessari un subministrament regular, estable i garantit de
combustible.
2. OBJECTIUS A ASSOLIR AMB LA CONTRACTACIÓ
Aconseguir donar subministrament elèctric a les activitats organitzades per l’ajuntament i per entitats
ciutadanes: Cavalcada de Reis, Festa Major d’Hivern, Carnestoltes, Sant Jordi, Festes de Barri, Revetlles de
Sant Joan, Festival Al Carrer, Cinema a la Fresca, Festa Major d’estiu, Castanyada, Programació de Nadal, ....
3. EMPLAÇAMENT I RETIRADA DELS EQUIPS DE GENERACIÓ, ESCOMESES I ALTRES ELEMENTS
AUXILIARS
El lloc destinat a l'emplaçament dels elements que componen l'equip complet de generació d'energia elèctrica estarà
situat a diversos espais exteriors de la ciutat. L’emplaçament exacte i horaris, es determinaran seguint les
indicacions del tècnic responsable de cada acte.
Serà per compte del licitador el transport dels equips (generadors, cablejat, quadres de protecció etc.) fins a la
ubicació especificada, la seva instal·lació, posada en marxa i posterior retirada dels mateixos una vegada finalitzat el
contracte.
Als efectes de procedir a realitzar la instal·lació en condicions òptimes, els serveis tècnics municipals (d’ara
endavant STM) facilitaran als licitadors la possibilitat de realitzar una visita de comprovació en data a determinar, en
el cas que ho sol·licitin.
4. POSADA EN MARXA DELS GENERADORS I ALTRES EQUIPS
El subministrament dels equips i la seva instal·lació haurà d’estar completament finalitzada a la data que li serà
comunicada, al contractista, amb 15 dies d`antelació de cada acte. Totes les parts de les instal·lacions han de ser
conformes a la normativa que els sigui d'aplicació, en especial al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, i tots els
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seus components hauran d'haver estat homologats pels organismes competents. Tota la maquinària haurà de
disposar del marcatge CE i complir amb totes les normatives que li són d’aplicació.
La instal·lació serà realitzada per personal degudament capacitat per realitzar tant els treballs tècnics, com tots
aquells que comporten algun tipus de risc especial (risc elèctric, etc.) i hauran de respectar escrupolosament tota la
normativa existent en matèria de seguretat i higiene, prevenció de riscos laborals, formació mínima dels treballadors
i qualsevol altra que sigui d'aplicació obligatòria.
Anirà a càrrec del adjudicatari la legalització de la instal·lació dels grups electrògens, si escau. L'adjudicatari haurà
d'assumir al seu càrrec totes les gestions necessàries per a l'autorització administrativa de les instal·lacions en el
cas que legalment sigui necessari. Per tant, serà la seva obligació l'obtenció dels documents acreditatius de posada
en servei de les instal·lacions, que calgui presentar als STM abans del inici de funcionament d’aquesta.
5. DESCRIPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE A REALITZAR
L'adjudicatari s'encarregarà del subministrament del combustible per a consum dels generadors que instal·larà. Es
permet la subcontractació de fins al 100% del subministrament de combustible a una altra empresa, encara que el
licitador en serà l’únic responsable davant els STM i caldrà justificar convenientment que es compleix amb tota la
legislació al respecte.
El subministrament s’haurà d'efectuar en el termini que sigui necessari per tal que els generadors sempre tinguin
combustible, essent obligació de l’adjudicatari preveure amb antelació la possible manca de combustible.
L'adjudicatari serà el responsable dels accidents, danys i perjudicis que poguessin ocórrer com a conseqüència
d'una mala prestació dels serveis connexos al subministrament o de la mala qualitat del combustible.
L'adjudicatari haurà de complir la legislació vigent en matèria de Seguretat i Salut Laboral, especialment la referent a
Seguretat i Higiene en el Treball, la Llei 31/95, de Prevenció de Riscos Laborals, i el Reglament que la desenvolupa
(Reial Decret 39/1997, de 17 de gener,pel què s`aprova el Reglament del serveis de prevenció).
Haurà de complir, tant en la qualitat del producte com en el seu transport, emmagatzematge i manipulació, seguretat
i higiene i qualitat mediambiental, tota la normativa existent en el moment de la licitació o que pugui entrar en vigor
durant el període de vigència del contracte a tots els nivells: Unió Europea, estatal, autonòmica o municipal.
Les possibles reparacions s'hauran d’atendre en el termini màxim d´una (1) hora des de l'avís.
6. DESCRIPCIÓ DEL RECEPTORS ELÈCTRICS A ALIMENTAR I CONSUM ESTIMAT EN KW.
La generació d'energia autònoma serà en baixa tensió, a 400 Volts, III + N, i 50 Hz, excepte els grups que
s’utilitzaran per la cavalcada de reis, que seran monofàsics, i els receptors seran els següents:


Il·luminació i so.
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7. DESCRIPCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS GRUPS ELECTRÒGENS I
INSTAL·LACIÓ D´ELEMENTS ACCESORIS QUE A MÉS A D’INCLOURE:
A partir de les necessitats descrites en els punts anteriors, així com de la racionalització del funcionament dels grups
electrògens, encaminada a aconseguir el mínim consum de combustible, es projecten les següents necessitats:
Acte Tipus 1:
Festa Major – Escenari Torrent (setembre)
- 1 grup electrogen de 80 KVA (64 kw), insonoritzats i homologats segons normativa CE amb les
següents característiques.
. 25 metres d’escomesa
. 1 Quadre de Distribució
- Ubicació: Torrent Ballester
- Dies d’ús: 6
- Hores de funcionament total: 42-50 hores
Acte Tipus 2:
Festa Major – Escenari Parc de la Marina (setembre)
- 1 grup electrogen de 60 KVA (48 kw), insonoritzats i homologats segons normativa CE amb les
següents característiques.
. 25 metres d’escomesa
. 1 Quadre de Distribució
- Ubicació: Parc de la Marina
- Dies d’ús: 3
- Hores de funcionament total: 18-24 hores
Acte Tipus 3:
Pessebre Vivent – (desembre)
- 1 grup electrogen de 45 KVA (36 kw), insonoritzats i homologats segons normativa CE amb les
següents característiques.
. 25 metres d’escomesa
. 1 Quadre de Distribució
. 1 Bífid de 63 A a 2x32 A
. 4 caixes de 6 shuckos
.
6 trams de 25 metres d’escomesa
- Ubicació: Parc de Can Ginestar
- Dies d’ús: 4
- Hores de funcionament total: 24 hores
Acte Tipus 4:
Cavalcada Reis – Carrosses (gener)
- 5 grups electrògens de 7 KVA monofàsics estàndard, insonoritzats i homologats segons
normativa CE..
- Ubicació: Carrosses cavalcada
- Dies d’ús: 1
- Hores de funcionament total: 5-6 hores
Acte Tipus 5:
Carnestoltes ( febrer o març)
- 1 grup electrogen de 40 KVA (32 kw), insonoritzats i homologats segons normativa CE amb les
següents característiques.
. 25 metres d’escomesa
. 1 Quadre de Distribució
- Ubicació: Torrent Ballester
- Dies d’ús: 1
- Hores de funcionament total: 8-10 hores
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Característiques generals (excepte pels generadors monofàsics)
- Grups electrògens situats a la intempèrie
. Voltatge, fases i cablejat: 230V, 3 fases i 4 cables
. Factor de potència: 0.8
. Insonoritzats
. Avís d’avaria automatitzat
- Característiques motors
. Sistema d’arrencada automàtic
. Bateries sense manteniment
- Característiques alternadors
. Protecció mínima IP23
. Regulació automàtica del voltatge
. Aïllament mínim classe H
- Característiques panells de control
. Botó aturada d’emergència
. Voltímetre i selector de fase
. Amperímetre i selector de fase
Altres característiques
- Piques de connexió a terres, completament instal·lades i comprovades a nivell de resistivitat.
-

Tancat delimitador dels grups electrògens, amb posts metàl·lics i malla metàl·lica (de mòduls
prefabricats amb potes de formigó o fet in situ amb porta), de les mides que sigui necessari
segons l’equipament aportat, amb 2 cartells de “risc elèctric” i 1 de “combustible inflamable”.

8. TERMINI DE REPARACIÓ D´INCIDÈNCIES EN LA GENERACIÓ D´ELECTRICITAT.
Totes les reparacions s’hauran d’atendre pel personal de manteniment 24 hores /7 dies mentre duri la
contracta, en un termini màxim d´1 hora des de l’avís d’avaria automatitzat, dels grups electrògens si escau, o
des de l’avís del personal dels STM.
Si per qualsevol circumstància tècnica no pogués realitzar-se la reparació en aquell moment, el servei tècnic ha
de posar aquesta circumstància en coneixement dels STM i procedirà en un termini màxim de 24 hores, des de
l’avís inicial d’avaria, a substituir el generador o subministrament per un altre, de tal manera que es garanteixi
el subministrament d'energia en plenes condicions.
9. INCLUSIONS PER COMTE DE L´ADJUDICATARI, RESPONSABILITATS I ASSEGURANÇA.
Són a compte i a càrrec de l’adjudicatari:
.
.
.
.
.
.
.

Lloguer dels grups electrògens.
El transport –d’entrega i recollida- , muntatge i desmuntatge – instal·lació- de tot el conjunt de tots els
equips descrits en els punts anteriors d’aquest plec.
La posada en servei, amb les proves necessàries fins a aconseguir el correcte funcionament de tots
els equips.
El manteniment de tots i cadascun dels equips que formen el conjunt del sistema de generació
autònom, inclosos els consumibles, essent obligatori un servei de manteniment 24 hores/7 dies.
Els tràmits i autoritzacions legals necessaris per a la posada en servei dels generadors. Legalització
corresponent a la instal·lació dels grups electrògens i els seus accessoris.
Les assegurances, la posada en marxa i la part de legalització de dipòsits de combustible, en el cas
que sigui necessària.
El tancament perimetral de protecció dels equips i senyalització de risc elèctric i combustible
inflamable.
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Els sistemes d'extinció d'incendis.
Impost especial electricitat (Taxes mediambientals).
Seran responsabilitat de l’adjudicatari els danys ecològics derivats d'una possible fuita de combustible
dels dipòsits, o del circuit d'alimentació fins als generadors, incloent tots els treballs necessaris en cas
de fuita.
Servei de repostatge de combustible.
Combustible per les hores establertes (previsió estimada, es regularitzarà al finalitzar el servei segons
el consumit).
Amb la finalitat de no incórrer o eludir les responsabilitats fixades en l'Article 27 de l’Estatut regulador
de les activitats de distribució al detall mitjançant subministraments directes a instal·lacions fixes, de
carburants i combustibles petrolífers, el subministrador-operador, quan realitzi la descàrrega del camió
i la càrrega del tanc, si observa alguna deficiència en la instal·lació, l’haurà de notificar immediatament
als STM , indicant el tipus d'anomalia, la data i totes les dades d'interès que contribueixin al
coneixement de l'anomalia o avaria, per a la seva reparació, sent en tot moment responsabilitat del
subministrador els danys que es puguin generar.
L'empresa adjudicatària estarà obligada a subscriure una pòlissa d'assegurances de responsabilitat
civil i mediambiental que cobreixi la responsabilitat derivada dels accidents que puguin ocórrer com a
conseqüència de la realització del subministrament, inclosos els danys i perjudicis que es puguin
causar.

10. PREU DE CONTRACTACIÓ.
El import del lot 2 serà de 10.950,50 Euros Iva inclòs, a la baixa, d’acord amb el següent desglossament:
TIPUS D’ACTE
Acte Tipus 1:
Festa Major - Escenari Torrent (setembre )
Acte Tipus 2:
Festa Major - Escenari Parc de la Marina (setembre )
Acte Tipus 3:
Pessebre Vivent - (desembre )
Acte Tipus 4:
Cavalcada Reis – Carrosses - (gener )
Acte Tipus 5:
Carnestoltes - (febrer o març)
TOTAL Oferta (*)

Preu màxim
(import sense IVA)

Preu màxim
(import amb 21%IVA)

2.400,00 €

2.904,00 €

1.800,00 €

2.178,00 €

2.500,00 €

3.025,00 €

950,00 €

1.149,50 €

1.400,00 €

1.694,00 €

9.050,00 €

10.950,50 €

(*) L’Ajuntament no està obligat a esgotar l’import total corresponent a l’arrendament dels diferents grups
electrògens i elements auxiliars previst per a cada acte Tipus.
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11. TERMINI D’EXECUCIÓ.
El termini de lloguer, per cadascun dels anys de contracte estipulats, serà:
Subministrament i instal·lació de tot el material especificat anteriorment, el dia concret de l’activitat que amb 1
mesos d’antelació li serà comunicat al contractista, amb la ubicació i horari específics de l’activitat, i
desmuntatge i retirada posterior, un cop finalitzada l’activitat segons s’ha establert per a cada esdeveniment a
l’apartat 7, amb possibilitat d’ampliar o reduir com a màxim en dos (2) dies abonant la part proporcional
corresponent.

Viladecans, a la data de la signatura electrònica
Firmado digitalmente

TCAT P Elisabet por TCAT P Elisabet
Mateos - DNI
Moreno Mateos - Moreno
52911899P
DNI 52911899P Fecha: 2019.04.24
10:24:49 +02'00'

Elisabet Moreno Mateos
Directora de Serveis d’Acció Comunitària
AMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA
AJUNTAMENT DE VILADECANS
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