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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGULAR EL CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT L’ARRENDAMENT EN LA MODALITAT DE RÈNTING, DE TRES
VEHICLES PELS DEPARTAMENTS D’INFRAESTRUCTURES I DE RELACIONS LABORALS DE
MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS DE BARCELONA, S.A.

1.

OBJECTE DEL CONTRACTE

Aquesta contractació té com a objecte el subministrament de tres vehicles, dividit en 3 lots,
mitjançant arrendament sense opció de compra, amb els components i aparells tècnics, accessoris
i senyalització necessària per destinar-los als departament d’Infraestructures i de Relacions
Laborals de MERCABARNA.
2.

CARACTERISTIQUES GENERALS INCLOSES AL CONTRACTE

Rènting de tres vehicles, dos vehicles 100% elèctrics i un vehicle híbrid.
S’entén inclòs al preu base de licitació, com a mínim, les següents prestacions i característiques,
que podran ser objecte de millora pels licitadors.
a)
Automòbil 2n perfecte estat, tant funcional o tècnic com administratiu,
de manera
que permeti la seva normal i legal circulació.
b)
Quilometratge previst per a cada lot serà de:
• Lot 1: 10.000 kilòmetres a l’any.
• Lot 2: 10.000 Kilòmetres a l’any
• Lot 3: 6.000 kilòmetres a l’any
c)
Impost de circulació i matriculació.
d)
D’acord amb allò que preveu l’article 103 de la Llei de contractes del sector públic en cap
cas no tindrà lloc la revisió de preus.
e)
Assegurança a tot risc sense franquícia amb al menys, les següents cobertures:
• Responsabilitat civil obligatòria.
• Responsabilitat civil voluntària il·limitada.
• Danys propis patits per l’automòbil i els seus accessoris.
• Danys per col·lisió.
• Vehicle de substitució.
• Ocupants, defensa jurídica i reclamació de danys.
• Robatori del vehicle.
• Incendi.
• Trencament de llunes.
• Assistència en carretera 24 hores.
• Gestió de multes.

f)

g)

3.

Substitució de pneumàtics, sempre que les circumstàncies ho aconsellin, incloent-hi
l’equilibrat, el paral·lelisme i l’alineació; els nous pneumàtics hauran de ser de les
mateixes característiques que els que equipi el fabricant. Les substitucions es faran en
nombre parell.
Gestió de tràmits de contractació relatius a l’adquisició del vehicle, matriculació i
lliurament.

MANTENIMENT I REPARACIÓ DELS VEHICLES

El contracte inclourà el manteniment integral dels vehicles amb desplaçament i mà d’obra
inclosos: revisions periòdiques de manteniment preventiu; substitució de peces per desgast d’ús;
manteniment preventiu; reparació d’aquells desperfectes de l’interior del vehicle originats pel
desgast resultant de la utilització ordinària del bé, dins d’un ús adequat.
Els treballs de manteniment, reparació i substitució de peces es faran d’acord amb les
instruccions del fabricant del vehicle i hauran de realitzar-se atenent al què disposa el Reglament
(CE) Nº 1400/2002 de la Comissió, de 31 de juliol de 2002, relatiu a l’aplicació de l’apartat 3
de l’article 31 del Tractat CE a determinades categories d’acords verticals i pràctiques
concertades en el sector de vehicles de motor.
L’arrendador facilitarà sense cost addicional un vehicle de substitució de característiques
similars en el moment que el vehicle estigui en reparació o hagi de passar les revisions
corresponents en un termini màxim de 24 hores. Aquest servei inclourà el lliurament i retirada del
vehicle de substitució en les instal·lacions de Mercabarna quan el vehicle de rènting hagi estat
retornat a les nostres instal·lacions en perfectes condicions d’ús. Per causes degudament
justificades i prèvia aprovació pels serveis tècnics de Mercabarna, l’arrendador podrà posar a
disposició un vehicle amb conductor (taxi o similar) per anar a recollir el vehicle de substitució,
sempre que això no alteri l’activitat de la Propietat.
L’adjudicatari es compromet a comunicar a MERCABARNA amb antelació suficient les
revisions del vehicle, així com les ITV corresponents.
MERCABARNA, com a arrendatari, es compromet a comunicar
incipient amb independència de que afecti a la seguretat del mateix.
4.

qualsevol

avaria

ATENCIÓ A L’USUARI

L'empresa adjudicatària del lloguer haurà d'indicar un número telefònic que permeti l'atenció
directa a l'usuari de cada un dels vehicles i en horari continu, donant una resposta global i integrada
en la gestió d’avaries, vehicle de substitució, etc

5.

TIPUS DE VEHICLE, CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES I EQUIPAMENTS

5.1.

Divisió per lots:
LOT 1: Un Vehicle furgoneta tipus comercial lleuger elèctric ( classificada com a N1 ).
Dimensions Furgoneta:
• Amplada màxima: 2.100
• Longitud mínima: 4.560
• Longitud màxima: 5.000
• Alçada màxima: 1.950

Equipament i característiques de la furgoneta:
• 2 ó 3 places davanteres amb zona de càrrega posterior, sense seients
• 1 Porta lateral corredissa
• Separació de la zona de càrrega amb la zona de conducció
• Zona de càrrega amb protectors de la carrosseria, a la base, parets i sostres que
evitin provocar desperfectes a la xapa.
• Terra protector de fusta de 12mm amb recobriment superior d’alumini estriat
• Part posterior NO acristalada, opaca
• Bloqueig centralitzat de finestres i portes amb la clau a distància
• ABS amb sistema d’assistència a la frenada d’emergència
• Airbags frontals de conductor i passatger davanter.
• Cinturons de seguretat davanters, amb doble pretensor el del conductor i el
limitador d’esforç.
• Reposa caps davanter anti-esquinç amb regulació de confort.
• Frens de disc
• Alçavidres elèctrics.
• Tancat centralitzat
• Aire condicionat
• Direcció assistida
• Estoretes de goma desmuntables adaptades a la forma del terra, de gran
resistència
• Baca de sostre amb accessori porta escales i rodets de càrrega
• 6 ancoratges a les parets laterals per fixació dels elements que es puguin
transportar
• Adaptat per a càrrega ràpida
• Subministrament de cable de recarrega independent per ús en carregadors que
no tenen el cable incorporat.

LOT 2: Un Vehicle furgoneta tipus comercial lleuger elèctric adaptat com a taller mòbil (
classificada com a N1 ).
Dimensions Furgoneta:
• Amplada màxima: 2.100
• Longitud mínima: 4.560
• Longitud màxima: 5.000
• Alçada màxima: 2.100

Equipament i característiques de la furgoneta:
• 2 ó 3 places davanteres amb zona de càrrega posterior, sense seients
• 1 Porta lateral corredissa
• Separació de la zona de càrrega amb la zona de conducció
• Zona de càrrega amb protectors de la carrosseria, a la base, parets i sostres que
evitin provocar desperfectes a la xapa.
• Part posterior NO acristalada, opaca
• Bloqueig centralitzat de finestres i portes amb la clau a distància
• ABS amb sistema d’assistència a la frenada d’emergència
• Airbags frontals de conductor i passatger davanter.
• Cinturons de seguretat davanters, amb doble pretensor el del conductor i el
limitador d’esforç.
• Reposa caps davanter anti-esquinç amb regulació de confort.
• Frens de disc
• Alçavidres elèctrics.
• Tancat centralitzat
• Aire condicionat
• Direcció assistida
• Estoretes de goma desmuntables adaptades a la forma del terra, de gran
resistència
• Baca de sostre amb accessori porta escales i rodets de càrrega
• Adaptat per a càrrega ràpida
• Subministrament de cable de recarrega independent per ús en carregadors que
no tenen el cable incorporat.
A més a més de les dimensions i característiques descrites anteriorment haurà d’incloure
següents característiques addicionals:

•

Armaris metàl·lics homologats pel fabricant per emmagatzematge de material i
eines, segons els requeriments següents :
-

-

-

Prestatgeria pel lateral esquerra de 2000mm de llarg x 1000mm d’alt x
324mm de fons amb doble sòcol inferior i tres estanteries amb 10cm de sòcol
i 4 separadors per estanteria i espuma protectora.
Prestatgeria lateral dret de 1000mm de llarg x 1000mm d’alt x 324mm de fons
amb doble sòcol inferior i tres estanteries, dos d’elles amb 10cm de sòcol i 4
separadors per estanteria i espuma protectora i l’altre amb gavetes de plàstic.
A la prestatgeria del lateral esquerra suport extraïble amb pota i cargol de
treball giratori.
Al davant de la prestatgeria dreta suports per fixar el material de primers
auxilis.
Estructura amb xapa perforada i marc per penjar eines per posar al separador
de càrrega amb kit de 10 ganxos-tensor amb goma per fixar les eines.
Terra protector de fusta de 12mm amb recobriment superior d’alumini
estriat.
4 punts de fixació pel terra i 2 cintes de 3m amb carraca.
Muntatge de tot l’equipament i homologació prèvia a la matriculació per
multi fase.

L’equipament definitiu del taller mòbil ha de ser similar al descrit, podent haver petites
variacions per tal d’adaptar-les a les dimensions de la furgoneta subministrada. La
composició final serà conformada per Mercabarna.
S’adjunta simulació de l’equipament que es requereix :

LOT 3: Un Vehicle turisme híbrid endollable fins al segment B (classificats com a M)
Dimensions turisme:
• Amplada màxima: 1.800
• Longitud màxima: 4.000
• Alçada màxima: 1.500
Equipament i característiques del turisme:
• 5 places – 4 portes
• Bloqueig centralitzat de finestres i portes amb la clau a distància
• ABS amb sistema d’assistència a la frenada d’emergència
• Airbags frontals de conductor i passatger davanter.
• Cinturons de seguretat davanters, amb doble pretensor el del conductor i el
limitador d’esforç.
• Reposa caps davanter anti-esquinç amb regulació de confort.
• Frens de disc
• Alçavidres elèctrics.
• Tancat centralitzat
• Aire condicionat
• Direcció assistida
• Estoretes de goma desmuntables adaptades a la forma del terra, de gran
resistència
A més a més de les dimensions i característiques descrites anteriorment haurà d’incloure
següents característiques addicionals:
•
5.2.

Adaptat per a càrrega ràpida

Imatge corporativa:
Retolació segons normativa de MERCABARNA.
Els vehicles hauran de lliurar-se pintats de color blanc amb retolació i disseny indicat per
MERCABARNA.
El lloc exacte de col·locació de tots els elements així com la numeració dels vehicles serà
determinat per MERCABARNA.
S’adjunta com a ANNEX 1 el disseny i Normativa General per a la seva instal·lació, en
aquest cas serà d’aplicació la normativa del departament de Manteniment i Obres fins a
nova actualització.

MILLORES

6.

Els licitadors podran incloure dintre del sobre 3, criteris d’avaluació automàtica, les següents
millores als vehicles que formen part d’aquest plec tècnic, sense cost addicional:
LOTS 1 i 2
•

Instal·lació d’equip de registre de conductors en vehicles d’empresa model IRIS807 o
equivalent amb de posada en marxa, vinculat amb els identificadors IBUTON

•

Instal·lació d’uns llums d’emergència addicionals i llums de treball, situats a la part superior
– darrera dels vehicles de forma longitudinal. Es facilita exemples fotogràfics de la proposta
de millora.

LOT 3
•

Instal·lació d’equip de registre de conductors en vehicles d’empresa marca IBUTON amb
10 identificadors.

INFORMACIÓ A APORTAR PER A PARTICIPAR EN EL CONCURS

7.
•
•
•
•
•

Fitxa tècnica dels vehicles, que incloguin: dimensions, capacitats, consums, potencia
màxima, autonomia en vehicles elèctrics i vida útil bateries, tipus pneumàtics, etc.
Pla de manteniment preventiu que el vehicle haurà de tenir per a la seva correcta
conservació durant l’explotació.
Informació relativa al servei i agents d’assistència tècnica de que disposi.
Garantia.
Tots aquells documents o especificacions que desitgi posar a disposició de MERCABARNA i
principalment aquells que serveixin per a la valoració de l’adjudicació.

8.

TERMINI DE LLIURAMENT

El termini màxim per al lliurament dels vehicles objecte d’aquest plecs serà de 90 dies, a comptar
des de l’endemà de la signatura del contracte.
Seran lliurats previstos de tota la documentació necessària per a la seva circulació, així com del
document proporcionat pel fabricant del vehicle denominat “Manual d’ús i manteniment”
Si hi ha demora en el termini de lliurament total o parcial del subministrament, l’arrendador
oferirà un vehicle de substitució de les mateixes característiques en similars condicions tècniques i
econòmiques, fins al lliurament de l’automòbil definitiu objecte d’aquest contracte.
Els vehicles es lliuraran amb tota la documentació en regla per a poder ser explotats, essent per
compte de l’adjudicatari totes les despeses que es derivin fins al lliurament.
L’adjudicatari lliurarà la documentació pertanyent dels vehicles, així com els manuals tècnics de
servei i operació. De igual manera l’adjudicatari lliurarà tots aquells útils, accessoris i eines
necessàries per al normal funcionament del vehicle.
Les despeses de matriculació, retolació, i instal·lació dels equipaments seran a compte de
l’adjudicatari.

9.

DEVOLUCIÓ DELS VEHICLES A L’ACABAMENT DELS CONTRACTES

L'adjudicatari dels contractes de rènting haurà d'informar a Mercabarna, mitjançant qualsevol
medi a través del qual quedi constància escrita de la seva recepció, i amb un termini d'antelació
de 3 mesos, de la data de venciment del contracte individual del vehicle en qüestió.
En resposta, Mercabarna informarà l'empresa adjudicatària de la seva voluntat de resoldre el
contracte individual i procedir a la devolució del vehicle o bé li comunicarà la continuïtat del
servei per un temps limitat en el cas que fos necessari, amb les mateixes condicions.
Una vegada acordada la devolució del vehicle s'acordarà la data i hora en què es procedirà a la
retirada d'aquest. En el cas en què ambdues parts no acordin un lloc diferent per a la devolució
del vehicle, Mercabarna tornarà els vehicles al mateix lloc on van ser lliurats a l'inici del contracte,
que serà habitualment l'edifici del Centre Directiu ubicat al Carrer Major de Mercabarna, número
76. En qualsevol cas, els possibles costos derivats del transport aniran a càrrec del contractista.
De forma contradictòria entre Mercabarna i l'empresa adjudicatària es realitzarà una acta de
lliurament, firmat per ambdues parts, en la qual es reflectirà la diferència entre els quilòmetres

realment recorreguts i els que, d'acord amb la sol·licitud i el contracte vigent, estaven inclosos en
el preu del lloguer.
L'excés de quilometratge serà abonat per Mercabarna al preu indicat en l'oferta i al contracte. El
defecte de quilometratge serà abonat per l'empresa llogatera al preu establert.
Així mateix, es peritarà el vehicle i el resultat es reflectirà en aquesta acta. En cap cas no es
consideraran danys aquells que estiguin coberts per la modalitat de l'assegurança subscrita i
sempre que hagin estat declarats per Mercabarna anteriorment a l'acabament de la vigència del
contracte de rènting.

10.

CONTROL DE QUALITAT DE PRESTACIÓ DE SERVEI

L’adjudicatari realitzarà tot el sistema de gestió de flota en suport informàtic i reportarà a
MERCABARNA els indicadors de qualitat de servei per vehicle per mitjans telemàtics. Els
indicadors principals són:
• Dia d’entrada i sortida del vehicle al taller
• Data d’aprovació de la valoració de la intervenció en taller, si s’escau
• Tipus de reparació (manteniment, avaria, ...)
• Temps destinat a cada reparació
• Quilòmetres realitzats a l’entrada a taller
• Hores fora de servei
• Número d’ingressos a taller, resums de flota
• Altres indicadors que es poden proposar pel control i gestió de la flota
Aquestes informacions d’indicadors es facilitaran i es podran consultar telemàticament, on
constaran mensualment els resums d’aquells indicadors necessaris per a la gestió de la flota com
controls d’entrada i sortida de taller, disponibilitat de flota, etc. Aquests resums mensuals dels
indicadors s’actualitzaran en finalitzar el mes, i hauran d’estar disponibles en els 10 primers dies
del mes següent. MERCABARNA determinarà qui tindrà accés a la informació en xarxa

11.

PENALITATS PER INCOMPLIMENTS
11.1

Regim de faltes i sancions contractuals.

El contractista s’ha de fer responsable que els serveis objecte d’aquesta licitació es prestin
dins del termini previst, en el lloc acordat i d’acord amb les característiques i requisits
establerts en el plec tècnic. En els supòsits d'incompliment de les obligacions assumides pel
contractista, Mercabarna podrà compel·lir-lo al compliment del contracte, amb imposició de

sancions, o acordar-ne la resolució. Queda exempt de responsabilitat en els casos en els que
el servei no hagi estat possible de realitzar per causes de força major que es puguin justificar.

11.2

Faltes.

Són faltes lleus:
Es considerarà falta lleu el no compliment de qualsevol de les condicions d’execució de
caràcter opcional (millores respecte als mínims marcats al Plec Tècnic) ofertes per les
empreses licitadores, d’acord amb les previsions del Plec regulador. Les faltes lleus suposaran
una penalització del 4% de la facturació mensual durant tota la durada de l’incompliment.

Són faltes greus:
Es considerarà falta greu el no compliment de qualsevol de les condicions d’execució de
caràcter obligatori establertes en el Plec de prescripcions tècniques (característiques
tècniques mínimes exigides); també suposarà un incompliment greu la reincidència en la
comissió de la mateixa falta lleu dins un termini de 3 mesos. Les faltes greus suposaran una
penalització del 8% de la facturació mensual mentre no es resolguin
Es consideren faltes greus les següents:
•

Incompliment de les obligacions establertes en contracte i plecs relatives a:
✓ Tipus de furgoneta, serigrafia, identificador de conductor.
✓ Retard en el lliurament del vehicles: A l’inici de contracte s’establirà un determinat
temps per facilitar els vehicles (90 dies). En cas de superar aquesta data límit, s’aplica
aquesta sanció, sempre que el licitador no faciliti el vehicle provisional descrit en el
punt 8 de present PPT.
✓ Retard en el lliurament del vehicle de substitució.
✓ Retard sistemàtic en la prestació del servei. Es considerarà retard sistemàtic
l’incompliment de 2 o més punts del plec tècnic.
✓ No utilització dels mitjans oferts i/o adients. Els vehicles o els seus components
addicionals no s’ajusten als requeriments del present plec tècnic pel que fa a
l’autonomia dels vehicles, cable de càrrega pels lots 1 i 2, equipament de taller pel lot
2.
✓ Mal estat de conservació dels vehicles relatiu a reparacions mal fetes o recurrents.

Són faltes molt greus:
Es considerarà falta molt greu la reincidència en la comissió de faltes greus dins un termini de
3 mesos. Les faltes molt greus suposaran una penalització del 10% de la facturació mensual

12.

ANNEXES
ANNEX 1.- Normativa General per a la instal·lació de la imatge corporativa.

