PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT DE 1 UNITAT FURGÓ
GNC AMB GRUP DE PRESSIÓ PER AL SERVEI DE MANTENIMENT I NETEJA D’ÀREES

0.- Objecte.
Subministrament de 1 unitat de furgó amb un grup de pressió d’aigua calenta segons les
especificacions del present plec amb un valor màxim de licitació de 72.000 € + 21% IVA.
1.- Requeriments mínims sol·licitats per a aquest subministrament.
Les empreses licitadores hauran de disposar al menys de certificació en matèria de qualitat
(ISO9000 o equivalent) i medi ambient (ISO 14000 o equivalent).
EN QUALSEVOL CAS SERÀ RESPONSABILITAT DEL LICITADOR LA CORRECTA
COORDINACIÓ DE MUNTATGE ENTRE EL XASSÍS I L’EQUIPAMENT ASSOCIAT AL
VEHICLE.

COM A MÍNIM TINDRÀ LES CARACTERÍSTIQUES SEGÜENTS:
PER AL FURGÓ:
MMA no inferior a: 3.500 kg
Càrrega útil mínim de 1.000 kg
Potència de motor: mínim de 130 CV
Pressa de força al canvi
Combustible propulsor gas natural (GNC), qualsevol alternativa que es pugui presentar
millorant els nivells d’emissió de gasos de combustió, garantint les prestacions mínimes
demandades, podrà ser valorada.
Volum total dels dipòsits de GNC, no inferior a 180 litres
Motor Euro 6 o superior
Distància entre eixos, aprox. 3400 - 3600 mm
Alçada interior, superior a 1850 mm
Volum de la zona de càrrega aproximadament 12 m3.
Zona de càrrega amb il·luminació.
Porta posterior amb apertura de 270º
Els panells (laterals i superior) que delimiten el volum on s'instal·la el equip de pressió
hauran d'estar aïllats acústicament i per vibracions. A tal fi constarà de dues capes:
- una làmina de polímer elàstic per absorbir vibracions de un gruix no inferior a 2 mm.
Tipus STP Aero de Standard Plast o equivalent.
- una làmina d'escuma elàstica de poliuretà de un gruix no inferior a 25 mm. Tipus STP
Biplast de Standard Plast o equivalent.
Direcció assistida
Frens davanters i posteriors de disc. Amb al menys ABS + ASR + ESP

Climatitzador en cabina
Suspensió posterior mecànica
Radio CD amb bluetooth en cabina
Color Blanc

PER AL EQUIP DE PRESSIÓ:
Construcció en acer inoxidable AISI 316 o equivalent.
Les bancades, suports i entorn de la caldera i del dipòsit haurà d’anar protegit amb elements
d’acer inoxidable que protegeixin la caixa del vehicle.
Bomba hidràulica connectada a pressa de força
Cabal mínim de 20 l/min
Pressió de treball de manera continuada de 200 bar
Manòmetre vertical indicador de la pressió de treball.
Dipòsit d’aigua de 500 l, en material lleuger (p.e. polietilè) amb sobreeixidor que asseguri la
conducció de l’aigua sobrant al exterior del vehicle.
És necessari assegurar la protecció de tots els elements susceptibles d’entrar en
contacte de l’aigua en cas de vessaments, pèrdues o en el curs del l’ús del equip, per
tant cal protegir i assegurar l’estanqueïtat de la zona on s’instal·la el dipòsit i elements
que treballen amb aigua, cal protegir específicament el terra del vehicle, fixacions,
elements del xassís, frontisses, guies, etc.
Es valorarà sistema de filtratge i descalcificació de l’aigua.
Filtre a l’entrada del dipòsit
Pressa d’aigua externa a dipòsit amb ràcor Barcelona
Filtre a l’entrada de la bomba d’aigua.
Caldera d’aigua calenta sobreescalfada que asseguri els 21 l/min i 200 bar de manera
continuada. La caldera i equip, haurà de ser capaç de mantenir una temperatura de
treball constant a la sortida d'almenys 90 ºC de manera continuada.
Xemeneia de doble capa amb protecció tèrmica de sortida vertical pel sostre, tipus snorkel.
Aturada automàtica en cas de manca d’aigua
Combustible caldera GNC amb dipòsit auxiliar
Manega d’alta pressió i protecció tèrmica R2 o equivalent, 20 m
Carret auto-retràctil en inoxidable, adient a la manega anterior, amb capacitat per recollir al
menys 25 m.
Llança de treball amb protecció tèrmica i amb possibilitat de regulació de les condicions de
treball (al menys dues posicions de pressió alta – baixa)

2.- Altres condicions del subministrament:
Cal adjuntar fitxa tècnica, i dimensions del vehicle una vegada acabat, així com tota la
documentació necessària per tal descriure les característiques i prestacions dels elements que
composen el subministrament, aquesta documentació inclourà el repartiment de càrregues del
conjunt.
La retolació a càrrec del adjudicatari serà definida en el seu moment per PRESEC, S.A., amb
adhesius de vinil (o material que garanteixi igual o superior durabilitat), inclourà logotip, imatge,
calca i denominació del servei).
El vehicle estarà matriculat i haurà passat la ITV a càrrec de l’adjudicatari.
El conjunt haurà d’estar homologat i certificat en tota la normativa d’aplicació a càrrec del
adjudicatari.
Cal indicar el termini de lliurament, que serà un aspecte a considerar en la valoració de l’oferta.
Especificar clarament el nombre de dies naturals del termini.
El conjunt vehicle + equip de pressió, ha de ser lliurat a les instal·lacions de PRESEC, S.A.,
sense cost addicional.
Dins del subministrament s’inclourà la formació necessària per als operadors, conductors i
personal de manteniment de PRESEC, en l’oferta haurà d’especificar hores i programa de la
formació.

3.- Garantia del material.
S’estableix un període mínim de garantia de 2 anys, la garantia haurà de contemplar, mà
d’obra, peces, desplaçament i dietes a les instal·lacions de PRESEC.
El subministrament, i l’oferta, haurà d’especificar clarament les condicions de garantia i
manteniment de les possibles avaries del vehicle i equip. Aquesta garantia haurà de cobrir:
Posada en marxa del vehicle i equip, al menys 48 hores de servei, amb acceptació per escrit
per part de PRESEC, S.A.
L’adjudicatari serà responsable de la realització del manteniment preventiu durant el primer
any del vehicle i equip, així com de lliurar en el moment de l’acceptació per part de PRESEC,
S.A. del pla de manteniment d’ambdós.
El adjudicatari haurà de cobrir totes les avaries, manteniment correctiu, que apareguin en el
vehicle i equip excepte aquelles que corresponen a elements de desgast o a un mal ús per part
del operador, durant 2 anys.

4.- Criteris de Valoració
La puntuació màxima total serà de 100 punts, que es distribuiran en funció de l’aplicació dels
criteris següents:
•

La puntuació econòmica màxima serà de 51 punts.

•

La puntuació tècnica màxima serà de 49 punts.

Quan hi hagi igualtat entre dos o més licitadors, des del punt de vista dels criteris objectius,
tindrà preferència la proposició presentada per l’empresa que en el moment d’acreditar la seva
solvència tècnica tingui en la seva plantilla un número de treballadors discapacitats no inferior
al 2%.
Els concursants hauran d’omplir la taula resum de la proposta tècnica de l’Annex I

4.1.-Proposta econòmica
Puntuació màxima: 51 punts. Segons aquesta fórmula:

Valor més favorable dels concursants admesos
Puntuació = -------------------------------------------------------------------- x 51
Valor l’empresa concursant en qüestió
4.2.-Proposta Tècnica
Respecte a les característiques tècniques del subministrament descrites a l’Annex II, es
valoraran d’acord amb el criteri següent: al valor mes favorable se li atorga la puntuació
màxima i la resta es puntuaran en proporció lineal respecte d’aquesta.
La puntuació tècnica màxima serà de 49 punts.

Criteri

Punts

Major potencia del motor, en CV

4

Menor radi de gir entre parets del conjunt

4

Menor distancia entre eixos

4

Major capacitat dels dipòsits de GNC del vehicle

5

Major capacitat dels dipòsits de GNC de la caldera

5

Major durada del període de garantia del conjunt, per sobre de 2 anys

4

Sistema de filtratge del aigua (entrada dipòsit i bomba)

4

Sistema de descalcificació del aigua

4

Major nombre d’unitats venudes en els últims 3 anys de vehicles propulsats amb 5
GNC, certificat.
Menor termini de lliurament

6

Nivell de qualitat d’assistència post-venda

4

El nivell de qualitat d’assistència post-venda es justificarà demostrant l’existència de tallers a
Catalunya

i la seva proximitat a

les instal·lacions de PRESEC, S.A. S’haurà d’adjuntar

certificat dels mitjans humans i materials de que disposa. La puntuació serà proporcional al
nombre de treballadors qualificats, tallers i distancia a les instal·lacions de PRESEC.
El termini de lliurament d’aquests tipus de vehicles està al voltant de 180 dies naturals, es
puntua millors terminis però al mateix temps es considera aquest com a màxim a efectes de
contractació i aplicació de les clàusules administratives.

5.- Curs de posada en funcionament.
La empresa guanyadora d’aquest concurs en el moment de la posada en marxa de la unitat
totalment acabada i quan el departament tècnic ho consideri oportú haurà d’impartir un curs de
4 hores mínim al personal que es designi a les instal·lacions que s’indiquin de formació de
funcionament i manteniment preventiu. Això no exclou que a l’oferta haurà d’especificar hores i
programa de la formació.

6.- Manteniment
PRESEC, S.A. i el licitador guanyador concretaran en el moment de la formalització del
contracte els tallers o taller en els que es podrà realitzar els manteniments del vehicle i de
l’equip. Hauran de ser en tot cas serveis oficials de la marca.

7.- Recepció.
Si els béns no estiguessin en bon estat, quan es rebin es farà constar en un acte de recepció,
es donaran les instruccions al contractista perquè subsani els defectes observats o procedeixi
a un nou subministrament de conformitat amb allò pactat.

David Ugalde Pascual
Responsable de Residus Municipals i Manteniment de Vehicles
Ajuntament de Gavà
PRESEC - Prestació de Serveis al Ciutadà, S.A.

ANNEX I
QUADRE DE DADES PER AL CAMIÓ I EQUIPS
1

MMA no inferior a 3500 kg, indicar Tn

2

Potència de motor: mínim de 130 CV, indicar potencia en CV

3

Càrrega útil, en kg

4

Motor Euro 6, indicar classificació Euro

5

Capacitat del dipòsits de GNC del vehicle, en litres

6

Distància entre eixos, aprox. 3400 – 3600 mm, indicar distancia en mm

7

Volum de la zona de càrrega, en m3

8

Capacitat dels dipòsits de GNC de la caldera, indicar en litres

9

Radi de gir entre parets, en mm

10 Cabal, en l/min
11 Pressió de treball, en bar
12 Volum del dipòsit d’aigua, en litres
13 Incorpora sistema de filtració del aigua, SI/NO
14 Incorpora sistema de descalcificació del aigua, SI/NO
15 Durada del període de garantia del conjunt, indicar en anys des de la
recepció.
16 Termini de lliurament, indicar en dies naturals des de la recepció de la
comanda
17 Nombre d’unitats propulsades per GNC venudes en els últims 3 anys,
indicar la quantitat en unitats
ALTRES
18 Número de tallers oficials a Catalunya
19 Nombre d’operaris qualificats en Post-venda a Catalunya
20 Indicar adreça taller manteniment més proper pel vehicle
21 Indicar adreça taller manteniment més proper per l’equip
22 Certificació ISO 9001, indicar Si/No
23 Certificació ISO 14001, indicar Si/No
24 Certificació ISO EMAS, indicar Si/No
25 Certificació col·lectius desafavorits, indicar Si/No
Data:

Signatura i segell obligatori del licitador

