OH-01/20

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES PER LA MODERNITZACIÓ DE LA FLOTA DEL
SERVEI DE JARDINERIA DE JARFELS S.A.

TRAMITACIÓ: ORDINÀRIA
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ: OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA

Descripció
contracte

Subministrament de vehicles per la modernització de la flota del servei de
jardineria de JARFELS S.A.

Pressupost
base de
licitació

LOT 1: 930.732,00 €
LOT 2: 322.888,50€
LOT 3: 154.275,00 €
LOT 4: 102.003,00 €
TOTAL: 1.509.898,50 €

Tipificació
contracte

Subministrament

Codi Lot 1: 34142000-4
CPV Lot 2: 34144900-7
Lot 3: 34131000-4
Lot 4: 34144900-7

Codi
CPA
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CLAUSULA 1.- OBJECTE DEL CONTRACTE
Aquest plec té per objecte l’establiment de les prescripcions tècniques particulars que regirà el
contracte de subministrament de vehicles per la modernització dels camions de recollida de
restes vegetals per el Barri net del municipi de Castelldefels.
Amb l´objectiu de l´ajuntament i de l´empresa municipal JARFELS de la millora ambiental de la
recollida de restes vegetals del municipi, es planteja una ampliació i modernització incorporant
vehicles amb combustibles més sostenibles (s´inclouen característiques tècniques que
permetran reduir les emissions actuals de CO2, NOx i partícules PM-10), per tal donar
compliment als tres elements estratègics de la ciutat:
•

Pla d´acció d´energia sostenible (PAES)

•

Pla de mobilitat urbana sostenible de Castelldefels (PMUSC)

•

Pla d´acció contra el canvi climàtic de Castelldefels (PACCC)

CLAUSULA 2.- ÀMBIT D´APLICACIÓ
Per tal de cobrir les necessitats del servei de recollida de residus municipals, que presta
l´empresa municipal Jarfels, per acord de Ple Municipal del 30 de Gener de 2020, es requereix
el subministrament i servei post-venda dels següents elements:
Lot 1
•

6 Camions de MMA de 16Tn, amb GNC com a combustible, integrats cadascun d’ells,
per xassís, grua amb pop de quatre grapes, i caixa amb bolquet mínim de 18m3.

Lot 2
•

9 vehicles elèctrics amb caixa basculant de mides reduïdes i capacitat de càrrega
superior als 700Kg i de 10 a 20 KW de Potencia Nominal.

Lot 3
•

5 vehicles de combustible GNC de reduïdes dimensions amb caixa basculant i potència
mínima de 100CV.

Lot 4
•

3 Furgonetes elèctrica de 40 Kwh de capacitat i caixa de 2m de longitud aproximada.

Els vehicles hauran de ser totalment compatibles i garantir la integritat global del sistema i el
correcte funcionament del conjunt del subministrament. En aquest sentit, hauran de d’oferir
solucions globals que permetin obtenir els objectius previstos en la licitació.
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CLAUSULA 3.- CARACTERÍSTIQUES DEL SUBMINISTRAMENT
Tots vehicles subministrats seran de nova adquisició i abans del seu lliurament hauran
d´incorporar la imatge de campanya que proposi l´empresa municipal JARFELS. En el cas de
què aquesta imatge de campanya encara no estigui definida en el moment del lliurament, els
vehicles s´entregaran sense la mateixa i la posterior adaptació (pintat total o parcial,
serigrafiat, etc.) anirà a càrrec del subministrador.
Els vehicles s´entregaran ja matriculats i amb tota la documentació necessària (fitxa tècnica,
certificats CE, etc.) per a que puguin entrar en servei. La data de lliurament que es prendrà
com a vàlida és la de l’acta de recepció, d’acord amb el que preveu la clàusula XXII del Plec de
Clàusules administratives Particulars.
Les empreses licitadores hauran de preveure a la seva oferta la incorporació de tecnologies de
la informació i control als vehicles i elements que ho requereixin segons descripció del lot
(veure clàusula 5 d’aquest plec).
Tots els vehicles oferts hauran de disposar de tecnologies provades, contrastades i fiables. Els
vehicles hauran de funcionar amb combustible GNC (gas natural comprimit) pels lots 1, 3 i amb
electricitat (motor elèctric emissió 0%) pels lots 2 i 4.
Els elements i equips hauran d´estar completament homologats i hauran d´acomplir amb les
normes i legislació vigent segons la seva naturalesa i normes:
•
•
•
•

Funcionament de la maquinària i vehicles d’acord amb les normes establertes en
qualsevol moment per a la inspecció tècnica de vehicles o ITV corresponent i qualsevol
normativa europea aplicable a cada cas concret.
Imatge corporativa segons els criteris que determinin conjuntament l’Ajuntament i
l´empresa municipal JARFELS.
Seguretat i senyalització.
Contaminació ambiental (contaminació acústica, atmosfèrica, odorífera, consum
d’aigua, etc.) i els requeriments en matèria de sostenibilitat.

L´empresa municipal JARFELS o l’Ajuntament de Castelldefels podran requerir, en qualsevol
moment, a l’empresa adjudicatària els certificats o les comprovacions necessàries per a
garantir l’acompliment d’aquests requisits.
L’adjudicatari lliurarà tots els equips completament muntats i preparats per al seu
funcionament.
A continuació es detallen les característiques tècniques que com a mínim han de complir els
diferents vehicles, elements i equips inclosos en aquesta contractació.
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CLAUSULA 4.- DESCRIPCIÓ DELS VEHICLES
4.1.- LOT 1.- CAMIÓ AMB CAIXA BASCULANT, COM A MÍNIM, 18 M3 DE CAPACITAT AMB
SISTEMA DE RECOLLIDA AMB GRÚA.
Cada vehicle estarà composat pel xassís, pop de quatre grapes amb grua extensible i caixa
bolquet, les característiques dels quals es presenten a continuació.
XASSIS amb les següents característiques:
• Motor
o Potencia màxima, no inferior a 200 CV.
o Nivell d'emissions Euro 6.
o Funcionament del motor amb gas natural comprimit (GNC).
o Cilindres: 6.
o Pressa de força compatible amb la resta de l´equip.
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Dipòsits de gas natural comprimit (GNC):
o Bombones de fins a 200 bars de pressió.
o Capacitat d'emmagatzematge total no inferior a 480 litres.
o Boca de càrrega tipus NGV1. Material: acer.
o Boca de càrrega a la dreta.
Caixa de canvis.
o Canvi de marxes automàtic amb convertidor hidràulic de par.
o Pressa de força preparada per a equip de recollida amb grua i caixa bolquet.
Masses: Massa màxima autoritzada de 16 tones.
Eixos: Dos eixos. Distancia entre eixos aproximada 4.400-4.500mm
Radi de gir: 7.770mm
Suspensions.
o Davantera: ballestes semi-el·líptiques , amortidors i barra estabilitzadora.
o Darrera: Ballestes semi-el·líptiques, amb ballestines. Barra estabilitzadora
posterior reforçada.
Sistema de frenada.
o Neumàtic de dobla circuit, (EBL)
o ABS+ASR+ESP.
Cabina.
o Curta, amb suspensió de motlles helicoïdals.
o Volant al costat esquerre.
o Seient del conductor amb amortidors.
o Aire condicionat.
o Avisador acústic de marxa enrere.
Limitador de velocitat i rpm.
Alçavidres elèctrics.
Requeriments per incorporar-se al sistema d´informació geografia actual. (Veure
clàusula 5)
Cabina de 3 Places.
Radio Bluetooth amb mans lliures.
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GRUA telescòpica per a la recollida de restes vegetals.
La grua estarà dotada de:
•
•
•
•
•

Cop d’elevació de mínim 9 tones/m.
Abast hidràulic horitzontal amb dues prolongas hidràuliques amb una longitud total
mínima de 7.4m. i 1120 Kg de carrega amb punta.
Equipament hidràulic fins el final de la grua per el funcionament del pop hidràulic.
La grua estarà equipada amb un pop hidràulic de quatre grapes amb rotator per usos
forestals amb característiques aproximades d’obertura de 1550mm, capacitat de 220L,
i 900 KG de força de tancament.
Comandament de grua amb rotator amb radio control.

CAIXA :
Caixa muntada sobre el xassís del camió.
Tindrà les següents característiques:
•
•
•
•
•
•
•

Caixa bolquet de mides aproximades: llargada 5.000 mm, amplada 2.500mm, alçada de
1.500mm.
Pintat en els colors que es determinaran per l'Ajuntament de Castelldefels.
Volum mínim de 18m3.
Pis de xapa llisa de mínim 4mm de gruix.
Frontal i laterals metàl·lics fixes, construïts amb xapa llisa i reforços verticals.
Porta darrera de igual construcció als laterals, amb obertura tipus llibre de dos fulles.
Equip hidràulic de volteig mitjançant cilindre hidràulic tipus tisora doble efecte.

4.2.- LOT 2.- VEHICLES ELÈCTRICS DE DIMENSIONS REDUÏDES AMB CAIXA BASCULANT I
CAPACITAT DE CÀRREGA SUPERIOR A 700KG.
Característiques tècniques vehicle:
MOTOR
Tipus
Potencia nominal

100% elèctric
10 a 20 KW
BATERIA

Tipus
Vida útil
Capacitat
Autonomia normalitzada
Temps màxim càrrega 100%
carregador
SUSPENSIÓ

Ió liti
mínim 2 anys o 1000 cicles
9KWh o superior
Superior a 80 Km en us interurbà
màxim 6h
220V-16A
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Davantera
Darrer

McPherson o similar
Ballestes
DIRECCIÓ

Tipus

Assistida elèctrica
FRENS

Tipus
Davantera
Darrer

Servo assistit
Disc ventilat
Tambor autoregulable
TRANSMISSIÓ

Tipus

automàtica
PES

Pes Total (MMA)
Càrrega útil (inclos bateries)
DIMENSIONS
Distància entre eixos
longitut total vehicle
amplada total amb retrovisors
Logitut caixa
PRESTACIONS
Velocitat màxima
Pendent màxima amb càrrega màxima
Radi de Gir entre voreres
Homologació
Senyal acústic marxa enrere
Senyal acústic marxa amb interruptor d'accionament/desconnexió
Proteccions al para-xocs anterior i posterior
Rotatiu led de color ambre homologat i mida adient segons
normativa

entre 1.800 i 2.200 Kg
Mínim 700 Kg
entre 2.500 i 3.000 mm
entre 4.000 i 4.500 mm
màxim 1.600 mm
Mínim 2.600mm
Mínim 50 Km/h
mínim 15%
màxim 4.900mm
N1
Sí
Sí
Sí
Sí

Característiques de la Caixa:
- Caixa bolquet amb sistema d’elevació de la plataforma mitjançant cilindre hidràulic
telescòpic amb accionament per electró-bomba que permeti elevar la càrrega màxima
permesa.
- Caixa oberta amb els laterals i la porta d’alumini d’una alçada mínima de 60cm, i el sòl
de la base amb un suplement d’un material no degradant, per evitar la corrosió.
- Caixa amb suports per l’amarratge d’un toldo a la part exterior.
- Toldo per a la cobertura de càrrega de color verd.
- Pont de càrrega de xapa al lateral de la caixa més pròxim a la cabina per protegir-la.
- Porta posterior amb un mínim de dues posicions d’obertura: superior i lateral. Les
bases de gir a l’obertura lateral estaran reforçades per suportar el pes de la porta.
- Un esglaó d’accés a la caixa des de la part posterior.
- Suport a la caixa per a senyals i eines de jardineria (cal evitar la caiguda de les senyals i
eines durant l’elevació de la caixa).
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-

-

-

Una Caixa estanca amb carenat de seguretat, de material resistent i lleuger per a
maquinaria de jardineria, ancorada a l’interior de la caixa amb la mateixa amplada de
la caixa i obertura des dels dos laterals.
Una caixa estanca amb carenat de seguretat, de plàstic, o altre material resistent i
lleuger, fixades sota els laterals del vehicle, per aprofitar l’espai de sota de la caixa.
Una de les caixes contindrà l’extintor.
Porta posterior delimitada amb reflectant.
Rampes extraibles amb pendent adequada que permeti la càrrega i descàrrega manual
de maquinaria rodada.

4.3.- LOT 3.- VEHICLES DE DIMENSIONS REDUÏDES DE GNC AMB CAIXA BASCULANT I
POTÈNCIA MÍNIMA DE 100CV.

Característiques tècniques vehicle:
MOTOR
Tipus
Carburant
Potencia nominal

Hibrid no endollable
Benzina/GNC
Mínim 100 CV
SUSPENSIÓ
Ballestes parabòliques, amortidors hidràulics i/o molles
Ballestes parabòliques, amortidors hidràulics i/o molles

Davantera
Darrer
DIRECCIÓ
Tipus

Assistida elèctrica
FRENS

Tipus
Davantera
Darrer

Servo assistit
Disc ventilat
Tambor autoregulable
TRANSMISSIÓ

Tipus

Manula 5 velocitats
PES

Pes Total (MMA)
Càrrega útil

entre 2.000 i 2.500 Kg
Mínim de 700 Kg
DIMENSIONS

Distància entre eixos
longitut total vehicle
amplada total amb retrovisors
PRESTACIONS
Velocitat màxima
Pendent màxima amb càrrega màxima

entre 2.800 i 3.200 mm
entre 4.600 i 5.100 mm
entre 1.600 i 1.800 mm
entre 80 i 140 Km/h
mínim 25%
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Radi de Gir entre voreres
Homologació
Senyal acústic marxa enrere
Senyal acústic marxa amb interruptor d'accionament/desconnexió
Rotatiu led de color ambre homologat i mida adient
segons normativa

màxim 5.500 mm
N1
Sí
Sí
Sí

Característiques de la Caixa:
- Caixa bolquet amb sistema d’elevació de la plataforma mitjançant cilindre hidràulic
telescòpic amb accionament per electró-bomba que permeti elevar la càrrega màxima
permesa.
- Caixa oberta amb els laterals i la porta d’alumini d’una alçada mínima de 60cm, i el sòl
de la base amb un suplement d’un material no degradant, per evitar la corrosió.
- Caixa amb suports per l’amarratge d’un toldo a la part exterior.
- Toldo per a la cobertura de càrrega de color verd.
- Pont de càrrega de xapa al lateral de la caixa més pròxim a la cabina per protegir-la.
- Porta posterior amb un mínim de dues posicions d’obertura: superior i lateral. Les
bases de gir a l’obertura lateral estaran reforçades per suportar el pes de la porta.
- Un esglaó d’accés a la caixa des de la part posterior.
- Suport a la caixa per a senyals i eines de jardineria (cal evitar la caiguda de les senyals i
eines durant l’elevació de la caixa).
- Una Caixa estanca amb carenat de seguretat, de material resistent i lleuger per a
maquinaria de jardineria, ancorada a l’interior de la caixa a definir per JARFELS
S.A.amb dimensions mínimes iguals a l’ample de la caixa.
- Una caixa estanca amb carenat de seguretat, de plàstic, o altre material resistent i
lleuger, fixades sota els laterals del vehicle, per aprofitar l’espai de sota de la caixa.
Una de les caixes contindrà l’extintor.
- Porta posterior delimitada amb reflectant.
- Rampes extraibles amb pendent adequada que permiti la càrrega i descàrrega manual
de maquinaria rodada.
- Bola amb barra homologada amb capacitat de remolc de 750 Kg.
4.4.- LOT 4.- FURGONETA ELÈCTRICA DE 40KWH DE CAPACITAT I CAIXA DE 2M DE LONGITUT
APROXIMADA.
MOTOR
Tipus
Par màxim
Potencia nominal

100% elèctric
240Nm a 260 Nm
70 a 80 KW
BATERIA

Tipus
Vida útil
Capacitat
Autonomia normalitzada
Càrrega ràpida

Ió liti
mínim 2 anys o 1000 cicles
40KWh o superior
Superior a 80 Km en us interurbà
Sí
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carregador

360V
SUSPENSIO

Davantera
Darrer

McPherson o similar
Ballestes
DIRECCIÓ

Tipus

Assistida elèctrica
FRENS

Tipus
Davantera
Darrer

Servo assistit
Disc ventilat
Disc
TRANSMISSIÓ

Tipus

automàtica
PES

Pes Total (MMA)
Càrrega útil (inclos bateries)
DIMENSIONS
Distància entre eixos
longitut total vehicle
amplada total amb retrovisors
Logitut Caixa aproximada
PRESTACIONS
Velocitat màxima
Diametre de Gir entre voreres
Homologació
Senyal acústic marxa enrere
Senyal acústic marxa amb interruptor d'accionament/desconnexió
Rotatiu led de color ambre homologat i mida adient segons normativa

entre 2.200 i 2.300 Kg
entre 650 i 800 Kg
entre 2.700 i 2,800 mm
entre 4.400 i 4.600 mm
màxim 2.100 mm
2m
120 Km/h
màxim 10800mm
N1
Sí
Sí
Sí

Característiques de la Caixa:
-

Longitut màxima 2.100mm
Amplada màxima 1.550mm
Alçada màxima 1.400mm
Volum mínim de càrrega 4m3
Obertura amb portó posterior i 2 portes lliscants laterals.
Baca amb capacitat de càrrega per a materials de construcció.
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CLAUSULA 5.- TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I CONTROL
L’empresa licitadora ha d´incorporar a la seva oferta tecnologies de la informació, comunicació
i control a tots els vehicles proposats. Les dades derivades d’aquests sistemes hauran de ser
accessibles per l´empresa municipal JARFELS i l’Ajuntament de Castelldefels.
Els sistemes que el licitador haurà de tenir en compte en l’elaboració de la seva oferta són:
•

Dispositiu global de posicionament geogràfic i que permeti rebre i emetre informació
(GPRS). Anirà instal·lat a tots els vehicles, precintat i sense possibilitat de modificació i
manipulació.

•

Sistemes de comunicació per a tots els equips, per tal d’estar comunicats entre ells i
amb el seu responsable de zona.

Tota la informació registrada pels dispositius embarcats podrà ser rebuda i emmagatzemada
en servidors per poder ser consultada en qualsevol moment durant la licitació.
A continuació es relacionen els requeriments necessaris per a què els nous vehicles tinguin la
capacitat d’ incorporar-se al sistema d ‘informació geogràfica actual de l´Ajuntament de
Castelldefels i l´empresa municipal JARFELS:
Dispositius:
- Controlador embarcat:
Característiques:
Sistema de posicionament:
- GPS/Glonass amb capacitat d’obtenir un tracking continu amb funció de 3 variables: temps, velocitat i angle de gir
Sistema de transmissió de dades:
- UMTS/HSPA+: Five-Band 800/850/900/1900/2100MHz
- GSM/GPRS/EDGE: Quad band 850/900/1800/1900MHz
- SMS: Point-to-point MO and MT y SMS cell broadcast.
Serveis d’ internet: TCP, UDP, HTTP, FTP, SMTP, POP3.
Comunicació externa: USB 2.0, ports UART, GPIO, I2C, Entrades i sortides analògiques.
El processador del dispositiu ha de ser programable en JAVA J2ME.
Disposi de WATCHDOG
per hardware.
Actualització de software i firmware on-fly
Incorporar un sistema intern, per emmagatzemar la informació en cas de pèrdua de
cobertura i de transmissió/ recepció de comunicacions en zones fosques i enviar aquesta
informació en el moment que el vehicle es trobi de nou en zones il·luminades
Capacitat de poder afegir nous elements de sensorització mitjançant BUS485 i ZIGBEE
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Capacitat de enviament de dades al sistema d’ informació geogràfica GIS que disposa
actualment servei l’Ajuntament de Castelldefels.

CLAUSULA 6.- FORMACIÓ DELS TREBALLADORS
El licitador, en el termini màxim d´una setmana des de l´entrega del primer equip haurà de
realitzar cursos de formació d’utilització i manteniment d´aquest equip, d´un mínim de 20
hores per a tots els treballadors (conductors, mecànics, etc.) que estaran en contacte amb
aquests equips.

CLAUSULA 7.- TERMINI I LLOC DE LLIURAMENT
•
•
•
•
•
•
•

Tots els vehicles s´entregaran totalment muntats.
El lloc de lliurament serà a Castelldefels i l´adreça, a definir per l´empresa municipal
JARFELS.
El transport fins a la destinació final (a definir per JARFELS), estarà inclòs.
LOT 1: El termini de lliurament dels equips i elements no podrà superar les 20
setmanes des de la signatura del contracte.
LOT 2: El termini de lliurament dels equips i elements no podrà superar les 12
setmanes des de la signatura del contracte.
LOT 3: El termini de lliurament dels equips i elements no podrà superar les 12
setmanes des de la signatura del contracte.
LOT 4: El termini de lliurament dels equips i elements no podrà superar les 12
setmanes des de la signatura del contracte.

CLAUSULA 8.- CRITERIS DE VALORACIÓ D’OFERTES
LOT 1
CRITERIS VALORACIÓ
OFERTA ECONÒMICA
REDUCCIÓ SETMANES D’ENTREGA
AMPLIACIÓ GARANTIA
MANTENIMENT (2) DOS ANYS
AUGMENT CÀRREGA ÚTIL
POTENCIA VEHICLE
MAJOR CAPACITAT DIPOSITS GNC
MAJOR ESPESOR GRUIX XAPA
TOTAL

-

PUNTACIÓ MÀXIMA
47
20
10
10
4
2
5
2
100

Fins 47 punts, per a la reducció del preu total de licitació.

La oferta econòmica presentada pels licitadors en cap cas pot situar-se econòmicament per
sobre de l´import de licitació.
1 punt per cada 0.4% de baixa sobre el preu de licitació.
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-

Fins 20 punts per la millora en el termini de lliurament dels vehicles.

Es valorarà la reducció en els terminis de lliurament dels vehicles segons el següents criteris:
•

Fins a 20 punts per la reducció en el termini d´entrega.
Si el termini d´entrega és 20 setmanes, es puntuarà amb 0 punts.
Si el termini d´entrega es redueix, 4 punt per cada setmana de reducció.

-

Fins a 10 punts per l’ampliació de garantia dels vehicles.

Es valorarà ampliació en els terminis de garantia dels vehicles segons el següents criteris:
•

Fins a 5 punts per l’ampliació en el termini de garantia del xassís.
o Si el termini de garantia del xassís es 1 any 0 punts.
o Si el termini de garantia del xassís es 2 anys 3 punts.
o Si el termini de garantia del xassís es 3 anys 5 punts.

•

Fins a 5 punts per l’ampliació en el termini de garantia de la caixa.
o Si el termini de garantia de la caixa es 1 any 0 punts.
o Si el termini de garantia de la caixa es 2 anys 3 punts.
o Si el termini de garantia de la caixa es 3 anys 5 punts.

-

Fins a 10 punts per el preu dels manteniments preventius dels vehicles inclosos en el
preu.

Es valorarà la inclusió dels preus dels manteniments preventius dels vehicles inclosos en el
preu:

-

•

Fins a 5 punts per el manteniment preventiu del xassís i grua.
o Si el manteniment del xassís no està inclòs en el preu 0 punts.
o Si el termini d’inclusió del manteniment del xassís es d’un any 2 punts.
o Si el termini d’inclusió del manteniment del xassís es de dos anys 5 punts

•

Fins a 5 punts per el manteniment preventiu de la caixa.
o Si el manteniment de la caixa no està inclòs en el preu 0 punts.
o Si el termini d’inclusió del manteniment de la caixa es d’un any 2 punts.
o Si el termini d’inclusió del manteniment de la caixa es de dos anys 5 punts
Fins 4 punts per Augment de la càrrega útil del camió.

Es valorarà l’augment de la càrrega útil del camió sense perjudicar els valors de resistència dels
equips:
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Els licitadors presentaran la documentació acreditant els materials dels que està fabricat el seu
conjunt i es tindrà en compte la major càrrega útil dels equips de cadascun dels licitadors
mitjançant la següent fórmula:
Puntuació i =

Càrrega i
x 4
Major càrrega útil

On:
Puntuació i :
Càrrega i:
Major càrrega útil:

-

Valor de puntuació del licitador i.
Càrrega útil presentada pel licitador i.
Càrrega útil més alta de les presentades pels licitadors.

Fins 2 punts, per la millora en la potència dels vehicles.

Es valorarà l’augment de la potència dels vehicles segons el següents criteris:
Els licitadors presentaran la documentació acreditant la potència, i es tindrà en compte la
major dels vehicles de cadascun dels licitadors mitjançant la següent fórmula:
Puntuació i =

Potència i
x 2
Major Potència

On:
Puntuació i :
Potència i:
Major potència:

•

Valor de puntuació del licitador i.
Potència presentada pel licitador i.
Potència més alta de les presentades pels licitadors.

Fins 5 punts per Augment capacitat dels dipòsits de GNC

Es valorarà l’augment de la capacitat dels dipòsits de GNC dels vehicles:
Els licitadors presentaran la documentació acreditant els materials dels que està fabricat el seu
conjunt i es tindrà en compte la major la major capacitat dipòsit GNC de cadascun dels
licitadors mitjançant la següent fórmula:
Puntuació i =

Capacitat dipòsit GNC i
x 5
Major Capacitat dipòsit GNC

On:
Puntuació i :
Capacitat dipòsit GNC i:
Major capacitat dipòsit GNC:

Valor de puntuació del licitador i.
Capacitat presentada pel licitador i.
Capacitat més alta de les presentades pels licitadors.
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•

Fins 2 punts per increment gruix xapa del pis de la Caixa

Es valorarà l’augment del gruix de la xapa del pis de la caixa dels vehicles:
Els licitadors presentaran la documentació acreditant els materials dels que està fabricat el seu
conjunt i es tindrà en compte el major gruix de cadascun dels licitadors mitjançant la següent
fórmula:
Puntuació i =

Gruix xapa i
x 2
Major Gruix xapa

On:
Puntuació i :
Gruix xapa pis caixa i:
Major gruix xapa pis caixa:

Valor de puntuació del licitador i.
Gruix presentat pel licitador i.
Major gruix dels presentats pels licitadors.

LOT 2
CRITERIS VALORACIÓ
OFERTA ECONÒMICA
REDUCCIÓ SETMANES D’ENTREGA
AMPLIACIÓ GARANTIA
MANTENIMENT (2) DOS ANYS
AUGMENT CÀRREGA ÚTIL
POTENCIA VEHICLE
TOTAL

-

PUNTACIÓ MÀXIMA
47
20
10
10
7
6
100

Fins 47 punts, per a la reducció del preu total de licitació.

La oferta econòmica presentada pels licitadors en cap cas pot situar-se econòmicament per
sobre de l´import de licitació.
1 punt per cada 0.4% de baixa sobre el preu de licitació.

-

Fins 20 punts per la millora en el termini de lliurament dels vehicles.

Es valorarà la reducció en els terminis de lliurament dels vehicles segons el següents criteris:
•

Fins a 20 punts per la reducció en el termini d´entrega.
Si el termini d´entrega és 12 setmanes, es puntuarà amb 0 punts.
Si el termini d´entrega es redueix, 4 punt per cada setmana de reducció.
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-

Fins a 10 punts per l’ampliació de garantia dels vehicles.

Es valorarà ampliació en els terminis de garantia dels vehicles segons el següents criteris:
•

Fins a 5 punts per l’ampliació en el termini de garantia del xassís.
o Si el termini de garantia del xassís es 1 any 0 punts.
o Si el termini de garantia del xassís es 2 anys 3 punts.
o Si el termini de garantia del xassís es 3 anys 5 punts.

•

Fins a 5 punts per l’ampliació en el termini de garantia de la caixa.
o Si el termini de garantia de la caixa es 1 any 0 punts.
o Si el termini de garantia de la caixa es 2 anys 3 punts.
o Si el termini de garantia de la caixa es 3 anys 5 punts.

-

Fins a 10 punts per el preu dels manteniments preventius dels vehicles inclosos en el
preu.

Es valorarà la inclusió dels preus dels manteniments preventius dels vehicles inclosos en el
preu:

-

•

Fins a 5 punts per el manteniment del xassís.
o Si el manteniment del xassís no està inclòs en el preu 0 punts.
o Si el termini d’inclusió del manteniment del xassís es d’un any 2 punts.
o Si el termini d’inclusió del manteniment del xassís es de dos anys 5 punts

•

Fins a 5 punts per el manteniment de la caixa.
o Si el manteniment de la caixa inclòs en el preu 0 punts.
o Si el termini d’inclusió del manteniment de la caixa es d’un any 2 punts.
o Si el termini d’inclusió del manteniment de la caixa es de dos anys 5 punts
Fins 7 punts per Augment de la càrrega útil del vehicle.

Es valorarà l’augment de la càrrega útil del vehicle sense perjudicar els valors de resistència
dels equips:
Els licitadors presentaran la documentació acreditant els materials dels que està fabricat el seu
conjunt i es tindrà en compte la major càrrega útil dels equips de cadascun dels licitadors
mitjançant la següent fórmula:
Puntuació i =

Càrrega i
x 7
Major càrrega útil

On:
Puntuació i :
Càrrega i:
Major càrrega útil:

Valor de puntuació del licitador i.
Càrrega útil presentada pel licitador i.
Càrrega útil més alta de les presentades pels licitadors.
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-

Fins 6 punts, per la millora en la potència dels vehicles.
Es valorarà l’augment de la potència dels vehicles segons el següents criteris:
Els licitadors presentaran la documentació acreditant la potència, i es tindrà en
compte la major dels vehicles de cadascun dels licitadors mitjançant la següent
fórmula:
Puntuació i =

Potència i
x 6
Major Potència

On:
Puntuació i :
Potència i:
Major Potència:

Valor de puntuació del licitador i.
Potència presentada pel licitador i.
Potència més alta de les presentades pels licitadors.

LOT 3
CRITERIS VALORACIÓ
OFERTA ECONÒMICA
REDUCCIÓ SETMANES D’ENTREGA
AMPLIACIÓ GARANTIA
MANTENIMENT (2) DOS ANYS
AUGMENT CÀRREGA ÚTIL
POTENCIA VEHICLE
MAJOR CAPACITAT DIPOSITS GNC
TOTAL

-

PUNTACIÓ MÀXIMA
47
20
10
10
6
2
5
100

Fins 47 punts, per a la reducció del preu total de licitació.

La oferta econòmica presentada pels licitadors en cap cas pot situar-se econòmicament per
sobre de l´import de licitació.
1 punt per cada 0.4% de baixa sobre el preu de licitació.

-

Fins 20 punts per la millora en el termini de lliurament dels vehicles.

Es valorarà la reducció en els terminis de lliurament dels vehicles segons el següents criteris:
•

Fins a 20 punts per la reducció en el termini d´entrega.
Si el termini d´entrega és 12 setmanes, es puntuarà amb 0 punts.
Si el termini d´entrega es redueix, 4 punts per cada setmana de reducció.
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-

Fins a 10 punts per l’ampliació de garantia dels vehicles.

Es valorarà ampliació en els terminis de garantia dels vehicles segons el següents criteris:
•

Fins a 5 punts per l’ampliació en el termini de garantia del xassís.
o Si el termini de garantia del xassís es 1 any 0 punts.
o Si el termini de garantia del xassís es 2 anys 3 punts.
o Si el termini de garantia del xassís es 3 anys 5 punts.

•

Fins a 5 punts per l’ampliació en el termini de garantia de la caixa.
o Si el termini de garantia de la caixa es 1 any 0 punts.
o Si el termini de garantia de la caixa es 2 anys 3 punts.
o Si el termini de garantia de la caixa es 3 anys 5 punts.

-

Fins a 10 punts per el preu dels manteniments preventius dels vehicles inclosos en el
preu.

Es valorarà la inclusió dels preus dels manteniments preventius dels vehicles inclosos en el
preu:

-

•

Fins a 5 punts per el manteniment preventiu del xassís i grua.
o Si el manteniment del xassís no està inclòs en el preu 0 punts.
o Si el termini d’inclusió del manteniment del xassís es d’un any 2 punts.
o Si el termini d’inclusió del manteniment del xassís es de dos anys 5 punts

•

Fins a 5 punts per el manteniment preventiu de la caixa.
o Si el manteniment de la caixa no està inclòs en el preu 0 punts.
o Si el termini d’inclusió del manteniment de la caixa es d’un any 2 punts.
o Si el termini d’inclusió del manteniment de la caixa es de dos anys 5 punts

Fins 6 punts per Augment de la càrrega útil del camió.

Es valorarà l’augment de la càrrega útil del camió sense perjudicar els valors de resistència dels
equips:
Els licitadors presentaran la documentació acreditant els materials dels que està fabricat el seu
conjunt i es tindrà en compte la major càrrega útil dels equips de cadascun dels licitadors
mitjançant la següent fórmula:
Puntuació i =

Càrrega i
x 6
Major càrrega útil

On:
Puntuació i :
Càrrega i:
Major càrrega útil:

Valor de puntuació del licitador i.
Càrrega útil presentada pel licitador i.
Càrrega útil més alta de les presentades pels licitadors.
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-

Fins 2 punts, per la millora en la potència dels vehicles.

Es valorarà l’augment de la potència dels vehicles segons el següents criteris:
Els licitadors presentaran la documentació acreditant la potència, i es tindrà en compte la
major dels vehicles de cadascun dels licitadors mitjançant la següent fórmula:
Puntuació i =

Potència i
x 2
Major Potència

On:
Puntuació i :
Potència i:
Major potència:

•

Valor de puntuació del licitador i.
Potència presentada pel licitador i.
Potència més alta de les presentades pels licitadors.

Fins 5 punts per Augment capacitat dels dipòsits de GNC

Es valorarà l’augment de la capacitat dels dipòsits de GNC dels vehicles:
Els licitadors presentaran la documentació acreditant els materials dels que està fabricat el seu
conjunt i es tindrà en compte la major la major capacitat dipòsit GNC de cadascun dels
licitadors mitjançant la següent fórmula:
Puntuació i =

Capacitat dipòsit GNC i
x 5
Major Capacitat dipòsit GNC

On:
Puntuació i :
Capacitat dipòsit GNC i:
Major capacitat dipòsit GNC:

Valor de puntuació del licitador i.
Capacitat presentada pel licitador i.
Capacitat més alta de les presentades pels licitadors.

LOT 4
CRITERIS VALORACIÓ
OFERTA ECONÒMICA
REDUCCIÓ SETMANES D’ENTREGA
AMPLIACIÓ GARANTIA
MANTENIMENT (2) DOS ANYS
AUGMENT CÀRREGA ÚTIL
POTENCIA VEHICLE
TOTAL

-

PUNTACIÓ MÀXIMA
47
20
10
10
7
6
100

Fins 47 punts, per a la reducció del preu total de licitació.

La oferta econòmica presentada pels licitadors en cap cas pot situar-se econòmicament per
sobre de l´import de licitació.
1 punt per cada 0.4% de baixa sobre el preu de licitació.
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-

Fins 20 punts per la millora en el termini de lliurament dels vehicles.

Es valorarà la reducció en els terminis de lliurament dels vehicles segons el següents criteris:
•

Fins a 20 punts per la reducció en el termini d´entrega.
Si el termini d´entrega és 12 setmanes, es puntuarà amb 0 punts.
Si el termini d´entrega es redueix, 4 punts per cada setmana de reducció.

-

Fins a 10 punts per l’ampliació de garantia dels vehicles.

Es valorarà ampliació en els terminis de garantia dels vehicles segons el següents criteris:
•

-

Fins a 10 punts per l’ampliació en el termini de garantia del xassís.
o Si el termini de garantia del xassís es 1 any 0 punts.
o Si el termini de garantia del xassís es 2 anys 5 punts.
o Si el termini de garantia del xassís es 3 anys 10 punts.

Fins a 10 punts per el preu dels manteniments preventius dels vehicles inclosos en el
preu.

Es valorarà la inclusió dels preus dels manteniments preventius dels vehicles inclosos en el
preu:
•

-

Fins a 10 punts per el manteniment del xassís.
o Si el manteniment del xassís no està inclòs en el preu 0 punts.
o Si el termini d’inclusió del manteniment del xassís es d’un any 5 punts.
o Si el termini d’inclusió del manteniment del xassís es de dos anys 10 punts
Fins 7 punts per Augment de la càrrega útil del vehicle.

Es valorarà l’augment de la càrrega útil del vehicle sense perjudicar els valors de resistència
dels equips:
Els licitadors presentaran la documentació acreditant els materials dels que està fabricat el seu
conjunt i es tindrà en compte la major càrrega útil dels equips de cadascun dels licitadors
mitjançant la següent fórmula:
Puntuació i =

Càrrega i
x 7
Major càrrega útil

On:
Puntuació i :
Càrrega i:
Major càrrega útil:

Valor de puntuació del licitador i.
Càrrega útil presentada pel licitador i.
Càrrega útil més alta de les presentades pels licitadors.
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-

Fins 6 punts, per la millora en la potència dels vehicles.

Es valorarà l’augment de la potència dels vehicles segons el següents criteris:
Els licitadors presentaran la documentació acreditant la potència, i es tindrà en compte la
major dels vehicles de cadascun dels licitadors mitjançant la següent fórmula:
Puntuació i =

Potència i
x 6
Major Potència

On:
Puntuació i :
Potència i:
Major Potència:

Valor de puntuació del licitador i.
Potència presentada pel licitador i.
Potència més alta de les presentades pels licitadors.

CLAUSULA 9.- ANNEX DE PREUS DE LICITACIÓ
Lot 1
•

6 vehicles de MMA de 16Tn, amb GNC com a combustible, integrats cadascun d’ells,
per xassís, grua amb pop de quatre grapes, i caixa amb bolquet mínim de 18m3.
VEHICLE

Camió de MMA de 16tn GNC

UT
6

PU
PRESSUPOSTAT
IVA EXCLÒS

PU OFERT
IVA
EXCLÒS

PU OFERT
IVA INCLÒS

PREU TOTAL OFERT PEL
LICITADOR
IVA INCLÒS

128.200,00 €

TOTAL:

Lot 2
•

9 vehicles elèctrics amb caixa basculant de mides reduïdes i capacitat de càrrega
superior als 700Kg i de 10 a 20 KW de Potencia Nominal.
VEHICLE

Vehicle elèctric

UT
9

PU
PRESSUPOSTAT
IVA EXCLÒS

PU OFERT
IVA
EXCLÒS

PU OFERT
IVA INCLÒS

PREU TOTAL OFERT PEL
LICITADOR
IVA INCLÒS

29.650,00 €

TOTAL:
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Lot 3
•

5 vehicles de combustible GNC de reduïdes dimensions amb caixa basculant i potència
mínima de 100CV.
VEHICLE

Vehicles GNC

UT
5

PU
PRESSUPOSTAT
IVA EXCLÒS

PU OFERT
IVA
EXCLÒS

PU OFERT
IVA INCLÒS

PREU TOTAL OFERT PEL
LICITADOR
IVA INCLÒS

25.500,00 €

TOTAL:

Lot 4
•

3 Furgoneta elèctrica de 40 Kwh de capacitat i caixa de 2m de longitud aproximada.
VEHICLE

Furgoneta Elèctrica

UT
3

PU
PRESSUPOSTAT
IVA EXCLÒS

PU OFERT
IVA
EXCLÒS

PU OFERT
IVA INCLÒS

PREU TOTAL OFERT PEL
LICITADOR
IVA INCLÒS

28.100,00 €

TOTAL:

DILIGÈNCIA.- Per fer constar que el present plec
va ser aprovat pel consell d’administració de la
societat JARFELS, SA en data 04/03/2020

Castelldefels, 24 de febrer de 2020.
Gerent

Secretaria del Consell d’administració.
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