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Núm. expedient.: X2021001400

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL QUAL S’ESTABLEIX
EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT PER
A LA FLOTA DE VEHICLES DE L’AJUNTAMENT D’ANGLÈS,
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT
AMB UN ÚNIC CRITERI D’ADJUDICACIÓ
1. Objecte del contracte
L’objecte del present contracte és el subministrament de carburant destinat a la
flota de vehicles de l’Ajuntament d’Anglès.
Codi CPV: 09134100-8. Gasoil
09132100-4 Benzina sense plom
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A continuació, es mostra una aproximació del consum anual dels combustibles a
subministrar:
Classes de
combustible
Gasoil A
Benzina 95

Consum orientatiu anual
de cada combustible (L) *
2.900,00 litres
3.700,00 litres

*Per aquestes dades s’ha tingut en compte el consum realitzat durant l’any 2019. En cap cas
suposen un compromís de consum per part de l’Ajuntament d’Anglès.

El subministrament del combustible s’haurà de realitzar de conformitat amb el que
s’estableix a les normatives i clàusules vigents, i a les clàusules d’aquest plec
tècnic i el Plec de clàusules administratives.
2. Característiques i condicions de l’auto-abastiment de Gasoil tipus A i de Benzina
sense plom 95 als vehicles municipals
L’empresa adjudicatària haurà d’assegurar el subministrament de combustible
durant tots els dies de la setmana al punt de la benzinera que disposi, inclòs els
dies festius, inhàbils o de vaga. L’horari mínim general per l’auto-abastiment dels
vehicles serà el següent:
-De dilluns a dissabte: l’horari de de subministrament de combustible anirà de les
07:00 i les 21:00 hores.
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-Els diumenges, festius i dies inhàbils: l’horari de de subministrament de
combustible anirà de les 08:00 a les 20:00 hores.
Pel que fa al sistema de subministrament del carburant, aquest es farà mitjançant
la utilització de targetes individualitzades, proveïdes per l’adjudicatari i sense cap
cost per l’Ajuntament d’Anglès. En aquest sentit, l’adjudicatari haurà de complir
amb les següents condicions:
- Cada targeta serà única i codificada per cada vehicle i/o servei, indicarà el titular
Ajuntament d’Anglès, matrícula del vehicle, el tipus de combustible i la quantitat i
no podrà ser utilitzada per realitzar pagaments amb fins diferents a l’abastiment de
combustible.
-L’adjudicatari haurà de verificar amb la màxima diligència i en tot moment que el
vehicle abastit correspon a l’indicat a la targeta, així com la tipologia de
combustible subministrat. No es podrà subministrar carburant als usuaris que
presentin una targeta que no coincideixi amb el vehicle o servei, o amb la tipologia
de combustible que es pretengui adquirir.
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-El contractista expedirà un comprovant del subministrament per duplicat. Aquest
albarà contindrà com a mínim la data, el tipus de combustible, el preu litre del
combustible, els litres subministrats i el codi que permeti identificar el vehicle.
Sobre aquest comprovant, la persona usuària haurà de fer constar el nom i
cognoms o codi d’identificació i signatura. Aquesta informació serà subministrada a
l’Ajuntament de forma mensual i sense cost addicional.
-En cas de pèrdua, deteriorament, baixa o incorporació de nous vehicles,
l’Ajuntament comunicarà aquesta situació al contractista, i aquest donarà de baixa
amb caràcter immediat la targeta (pèrdua o baixa), o en crearà una de nova
(deteriorament o incorporació).
La creació de noves targetes o la seva reposició per deteriorament o pèrdua, es
durà a terme en un termini màxim de 10 dies naturals a comptar des de la data de
petició per part de l’Ajuntament.
-La targeta serà vàlida en qualsevol de les estacions de servei de la xarxa de
subministrament de l’empresa adjudicatària.
- L’adjudicatari haurà de complir amb el reglament d’instal·lacions petrolíferes RD
2085/1994 de 20 d’octubre, modificat pel RD 1523/1999 d’1 d’octubre.
3. Qualitat del combustible
L’adjudicatari complirà totes les normatives vigents en el moment de la licitació i
durant la durada del contracte referides a les qualitats del producte, el transport, la
manipulació així com seguretat, higiene i protecció del medi ambient. No s’admetrà
la realització de mescles que puguin afectar la qualitat del combustible.
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L’Ajuntament d’Anglès, sempre que ho consideri oportú, podrà procedir a sol·licitar
l’anàlisi de mostres del combustible servit, essent les despeses a càrrec de
l’empresa adjudicatària. La valoració qualitativa tindrà com a referent el RD
61/2006 de 31 de gener per al qual determinen les especificacions de les
gasolines, gasoils i gasos liquats del petroli.

Anglès, a data de la signatura electrònica.
Xavier Serra Seriña
Enginyer municipal d’Anglès

