PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES REGULADORES DE LA CONTRACTACIÓ,
MITJANÇANT
PROCEDIMENT
SIMPLIFICAT
ABREUJAT,
DEL
SUBMINISTRAMENT DE UN VEHICLE DESTINAT AL SERVEI DE LA BRIGADA
MUNICIPAL.

1. OBJECTE DEL PLEC
És objecte d’aquest Plec la regulació de les condicions tècniques referides a la
contractació d’una empresa que subministri un vehicle destinat al servei de la brigada
municipal.
2. SERVEI DELS VEHICLES
El contractista haurà de presentar relació, de forma detallada i clara, de les
característiques tècniques dels vehicles i dels demés condicionants tècnics que puguin
existir, justificant degudament el compliment de les condicions tècniques mínimes
estipulades en el plec.
Aquesta descripció dels vehicles haurà de complementar-se amb la corresponent oferta
econòmica i amb les millores que es puguin plantejar.
3. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES
Aquest punt relaciona les diferents característiques tècniques que ha de complir el
vehicle.(*).
PRESTACIONS GENERALS
4 portes.
Homologació N1.
Senyal acústic marxa enrere.
Rotatiu led de color blau homologat i mida adient segons normativa.
Aire Acondicionat
Blanc
Enganxall per remolcar
Imatge corporativa portes davanteres en vinil resistent als raigs UV
Doble cabina
MOTOR
Motor Diesel
Potència 110 CV.
Canvi de marxa manual de 6 velocitats.
Tracció 4x4
Velocitat màxima 170 km/h
SISTEMA DE FRENS
Davanter Discos Ventilats
Posterior Frens de tambor.
SUSPENSIÓ
Suspensió davantera doble horquilla

Suspensió posterior eix rígid amb ballestes i doble amortiguador
DIMENSIONES(**)
Llarg 5330 mm.
Ample 1.855 mm.
Alçada 1.815
ALTRES
Plaç d’entrega 12 setmanes.
Garantia: mínim 2 anys.
(*) Les característiques són les mínimes o superiors.
(**) Les dimensions són aproximades amb +/-10% de marge).
4. MANTENIMENT I QUALITAT DE SERVEI
El contractista, en la seva oferta, haurà de presentar els terminis d’execució dels
següents conceptes:
-

Garantia: termini de garantia.
Sol·licituds d’assistència: terminis de resposta per consultes, reparacions o
manteniment, tant en garantia com sense., tenint en consideració la proximitat
del servei post-venda.

Una vegada rebut el subministrament, començarà el termini de garantia, que durarà el
temps ofert per l’adjudicatari, que es computarà des de la data de recepció. Si durant el
termini de garantia s'acredita l’existència de vicis o defectes en el subministrament, la
corporació tindrà dret a reclamar de l'adjudicatari la reposició de béns inadequats o la
seva reparació, si fos suficient.
Totes les reparacions per deficiències en el vehicle subministrat estaran cobertes dins
del termini de garantia, entenent que cada reparació genera un nou termini de garantia
corresponent a la reparació.
El no compliment dels terminis d’assistència als que s’ha compromès l’adjudicatari
significarà la imposició de les penalitzacions que la llei determini.
En l’entrega dels vehicles per part del contractista es realitzarà la formació necessària
per l’ús dels vehicles.
5. TERMINI D’ENTREGA
El termini d’entrega serà de DOTZE SETMANES a comptar des de la signatura del
contracte.
El punt d’entrega dels vehicles a subministrar seran les dependències municipals
situades (Magatzem de la Brigada). No obstant, es podrà especificar qualsevol altre punt
de subministrament diferent a dintre del terme municipal, sense cap càrrec addicional.
6. GARANTIA
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La garantia del contracte s’estableix en un 5 % del cost del contracte, a retornar un cop
s’extingeixi el període de garantia ofert per l’adjudicatari.
7. FORMA DE PAGAMENT
Les factures emeses pel contractista hauran de ser conformades dins els terminis
legalment establertes per l’Ajuntament de Pontons.
8. PRESSUPOST
El preu del vehicle amb totes les especificacions del plec, Impost de Vehicles de Tracció
Mecànica, Despeses de matriculació, transport i homologació del vehicle amb caixa
bolquet es fixa en la quantitat, tot inclòs, de 22.003,48 €) IVA exclòs.

9. PRODUCTES DETERMINATS
Qualsevol marca establerta o procediment especial que tingui per efecte afavorir o
eliminar determinats productes, no tindrà caràcter limitant; per tant, s’admetran totes
aquelles que siguin equivalents, segons l’article 101 de la Llei de Contractes del Sector
Públic.
10. QUALITAT DEL SUBMINISTRAMENT
L’Ajuntament de Pontons podrà sol·licitar en qualsevol moment els certificats de qualitat
i homologació dels productes a subministrar.
11. IMATGE CORPORATIVA
El model d’imatge corporativa és el que es mostra en l’annex. S’executarà d’acord a les
directrius del Serveis Tècnics Municipals mitjançant vinil resistent als UV, imprès
digitalment amb projecció de tinta.
12. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
A. Proposta econòmica...................................fins a 80 punts
Es valorarà la reducció del pressupost base de licitació de 22.003,48 € IVA exclòs ( pels
4 anys de contracte) fins un màxim de 80 punts. La puntuació obtinguda per cada
licitador vindrà donada pel resultat de l’aplicació de la fórmula següent:

Ps(i) = 80 x O.Min / P.O ( I)

Ps (i) = Punts del licitador
O.minm = Oferta mínima presentada
P-O (i) = Oferta del licitador
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En qualsevol cas quedarà exclòs el licitador que tot i disposar de la proposta
econòmicament més avantatjosa el vehicle aportat no compleixi amb les
característiques tècniques dels elements definits als plecs de prescripcions
tècniques.
B. El quilometratge total contractat ( fins un màxim de 10 punts):
Si s’ofereix un augment del quilometratge mínim establert en 20.000 km, s’atorgarà
la següent puntuació:
De 20.000 km a 25.000 km......................4
De 25.001 km a 30.000 Km.......................6
A partir de 30.001 Km................................10
C. Pel preu ofert respecte a l’abonament dels quilometres no consumits durant el
període d’execució del contracte ( mínim de 0,0108€ km més el 21%d’IVA ) fins un
màxim de 5 punts:
Fins a 0,02 euros/km....................... 2 punts
Fins a 0,04 euros/km ....................... 3 punts
Fins a 0,06 euros/km......................... 4 punts
Fins a 0’08 euro/ km........................... 5 punts
D. Pel preu del quilometratge consumit en excés durant el període d’execució del
contracte ( màxim de 0,0224 €/km més el 21 % d'IVA ) fins a 5 punts:
= 0> 0’023 euros/ km...............3 punts
= 0> 0’021 euros/ km.................5 punts
13. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
Les empreses licitadores han de presentar la documentació exigible i les seves
proposicions en un sobre ÚNIC, anomenat “Documentació administrativa i
proposició”, tancat i signat per qui licita o per la persona que representa a l’empresa,
tot indicant el nom i cognoms o raó social, respectivament. Així mateix, el sobre ha de
precisar la licitació a què concorre.
D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la
documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.
L’anunci de licitació del contracte únicament precisarà de publicació al perfil de
contractació de l’òrgan de contractació. Tota la documentació necessària per a la
presentació de l’oferta estarà disponible per mitjans electrònics des del dia de la
publicació de l’anunci al perfil de contractant esmentat.
_La presentació de l’oferta exigirà la declaració responsable del signant respecte a
ostentar la representació de la societat que presenta l’oferta; a comptar amb l’adequada
solvència econòmica, financera i tècnica o, en el seu cas, la classificació corresponent,
a comptar amb les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat; a no estar incurs en
prohibició de contractar; i es pronunciarà sobre l’existència del compromís a què es
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refereix l’article 75.2 LCSP 2017.
Addicionalment, en el cas que l’empresa fos estrangera, la declaració responsable
inclourà el sotmetiment al fur espanyol.
En el supòsit que l’oferta es presentés per una unió temporal d’empresaris, haurà
d’acompanyar a aquella el compromís de constitució de la unió.
Les proposicions hauran de presentar-se necessària i únicament en el registre indicat a
l’anunci de licitació.
De conformitat amb allò previst als articles 140 i 141 LCSP 2017, al sobre A haurà
d’incloure’s la declaració responsable, que haurà d’ajustar-se al model facilitat al present
plec com Annex I, el qual es correspon amb el formulari normalitzat del document
europeu únic de contractació -DEUC-, establert pel Reglament d’Execució (UE) nº
2016/7 (EDL 2016/9) al seu Annex 2.
La declaració responsable esmentada haurà d’estar signada i amb la corresponent
identificació, en la qual el licitador posi de manifest el següent:
1. Que la societat està vàlidament constituïda i que conforme el seu objecte social pot
presentar-se a la licitació, així com que el signant de la declaració ostenta la deguda
representació per a la presentació de la proposició i d’aquella.
2. Que compta amb la corresponent classificació, si escau, o que compleix els requisits
de solvència econòmica, financera i tècnica o professional exigits, en les condicions que
estableixi el plec de conformitat amb el formulari normalitzat del document europeu únic
de contractació a què es refereix l’article següent.
3. Que no està incursa en prohibició de contractar per si mateixa ni per extensió com a
conseqüència de l’aplicació de l’article 71.3 LCSP 2017.
4. La designació d’una adreça de correu electrònic en què efectuar les notificacions, que
haurà de ser “habilitada” de conformitat amb allò disposat a la Disp. Addic. 15ª LCSP
2017, en els casos en què l’òrgan de contractació hagi optat per realitzar les notificacions
a través de la mateixa. Aquesta circumstància haurà de recollir-se al plec de clàusules
administratives particulars.
_
Així mateix, en els casos en què l’empresari recorri a la solvència i mitjans d’altres
empreses de conformitat amb l’article 75 LCSP 2017, cadascuna d’elles també haurà
de presentar una declaració responsable en la qual figuri la informació pertinent per a
aquests casos segons el formulari normalitzat del document europeu únic de
contractació a què es refereix l’article 141 LCSP 2017.
La presentació del compromís a què es refereix l’apartat 2 de l’article 75 LCSP 2017 es
realitzarà de conformitat amb allò disposat a l’apartat 3er de l’art. 140 LCSP 2017.
En tots els supòsits en què diversos empresaris concorrin agrupats en una unió
temporal, s’aportarà una declaració responsable per cada empresa participant en la qual
figurarà la informació requerida en aquests casos en el formulari del Document Europeu
Únic de contractació (DEUC). Addicionalment s’aportarà el compromís de constituir la
unió temporal per part dels empresaris que siguin part de la mateixa de conformitat amb
allò exigit a l’apartat 3 de l’article 69 LCSP 2017.
A més de la declaració responsable referida, les empreses estrangeres hauran d’aportar
una declaració de sotmetiment a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de
qualsevol ordre, per a totes les incidències que de forma directa o indirecta poguessin
sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués
correspondre al licitant.
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L’òrgan o la mesa de contractació podran demanar als candidats o licitadors que
presentin la totalitat o una part dels documents justificatius, quan considerin que
existeixen dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat de la declaració, quan resulti
necessari per al bon desenvolupament del procediment i, en tot cas, abans d’adjudicar
el contracte.
No obstant això, quan l’empresari estigui inscrit al Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades del Sector Públic o figuri en una base de dades nacional d’un
Estat membre de la Unió Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema
d’emmagatzematge electrònic de documents o un sistema de prequalificació, i aquests
siguin accessibles de forma gratuïta per als esmentats òrgans, no estarà obligat a
presentar els documents justificatius o altra prova documental de les dades inscrites als
esmentats llocs.
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de
contractar a les que es refereix l’article 140 LCSP 2017, hauran de concórrer la data
final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment de perfecció del contracte.
La proposició econòmica (oferta) s’ajustarà al model facilitat en aquest plec com a
Annex II i haurà de venir signada. La qualificació dels documents i l’examen i la valoració
de les ofertes s’efectuarà per la Mesa de contractació constituïda a aquest efecte.
Les ofertes que no incloguin la documentació indicada en el plec de forma estricta
quedaran automàticament excloses.
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