PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR L’ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE D’ARRENDAMENT D’UNA MÀQUINA ARTICULADA MULTI ÚS PER LA BRIGADA
D’OBRES MUNICIPAL

1. Objecte del contracte
L’objecte del contracte és l’arrendament d’una màquina articulada per a les tasques de treballs de
manteniment urbà per la Brigada Municipal d’Obres amb les característiques que s’inclouen en el
plec de prescripcions tècniques.

2. Preu i durada del contracte
La durada del contracte serà de 48 mesos a comptar des del dia de subministrament del vehicle.
El preu del contracte serà una renda periòdica mensual constant, comprensiva de l’arrendament i
despeses de tot tipus. Inclourà el preu de l’arrendament, matriculació, impostos, assistència
carretera 24 hores, manteniment integral, ITV, reparacions d’avaries en concessionari, gestió de
multes, assegurança de responsabilitat civil i servei de reparació de danys propis.
El preu màxim de l’arrendament serà de 1.175,00€/mes (IVA exclòs), que serà millorable a la
baixa.

3. Aspectes generals
Tota màquina ofertada haurà de ser de nova adquisició.
La màquina haurà de complir amb les normes i legislació vigent segons la seva naturalesa.
La màquina s’entregarà ja matriculada i amb tota la documentació necessària.
El licitador haurà d’indicar en la seva oferta, si compleix les característiques tècniques sol·licitades
en el punt 7.

4. Garantia del vehicle
La garantia del vehicle serà per l’Ajuntament de forma continuada durant tot el període de
l’arrendament.
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5. Lliurament i devolució de la màquina multi ús
Les despeses de lliurament, entrega i transport de la màquina escombradora a subministrar fins al
lloc d’entrega que serà a Ripoll (adreça a concretar), seran a càrrec de l’adjudicatari.
El vehicle portarà instal·lat, com a mínim:
•

•
•

Extintor amb suport polivalent de capacitat en funció de la MMA del vehicle, classe
34A/144B, de tipus portàtil i manual, amb càrrega de pols seca. Aquests extintors hauran
de complir, a més a més del Reglament d’Equips a Pressió i la Instrucció Tècnica
Complementària ITC AP-6, aprovats pel RD 2060/2008 de 12 de desembre, les
especificacions sobre extintors que figuren en el Reglament d’Instal·lacions de Protecció
contra Incendis aprovat pel RD 513/2017 de 22 de maig, amb certificat i contracte de
manteniment i fer les revisions establertes per llei durant tot el termini arrendat.
Senyalització d’avaria: dos triangles homologats.
Seguretat: dos armilles reflectants homologades.

Llevat de la marca i el model, els vehicles no portaran cap altre element publicitari.
El vehicle no es considerarà degudament lliurat si no va acompanyat de les legalitzacions
necessàries perquè puguin circular correctament, segons els requeriments de la normativa vigent.
El termini màxim per realitzar l’entrega serà de tres mesos a comptar des de la data
d’adjudicació, en el moment de l’entrega es lliurarà la documentació següent:
•

Impost de matriculació pagat per l’empresa adjudicatària (el vehicle ha d’estar matriculat a
nom seu).

•
•

Permís de circulació i rebut actualitzat de pagament de la taxa corresponent (si s’escau).
Targeta d’Inspecció Tècnica actualitzada i, si s’escau, rebut actualitzat del pagament de la
ITV.

•

Certificats d’homologació i/o documents tècnics dels elements o conjunts que ho requereixin.

•

Còpia compulsada de la pòlissa d’assegurança i del certificat internacional d’assegurances, així com del rebut original actualitzat del pagament de la pòlissa.

•

Comunicat europeu d’accidents.

•

Certificat-resum del contracte d’arrendament.

•

Llibre de manteniment general, emplenat i segellat degudament pel servei oficial.

•

Llibre o manual d’instruccions i funcionament del vehicles i dels seus equipaments de sèrie.

•

Certificat de garantia del vehicle.
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•
•

Clau del vehicle i còpia.
Kit de seguretat bàsic.

En el cas de pèrdua de la documentació, l’empresa adjudicatària haurà de facilitar-ne una còpia
en el menor temps possible i sense cap cost addicional, a l’Administració.
L’empresa adjudicatària portarà a terme una posada en marxa del vehicles que, com a mínim,
inclourà:
• Formació de l’ús de la màquina multi ús.
• Formació de la correcta gestió i manteniment de la màquina multi ús.
També serà a compte i càrrec de l’adjudicatari la recollida de la màquina, en el mateix lloc de
l’entrega, una vegada acabat el contracte.

6. Manteniment, reparació i altres
En el preu de l'arrendament resta inclòs, a càrrec de l’adjudicatari i sense cap cost per l’Ajuntament
el següent:
a. El manteniment integral del vehicle segons detall del fabricant.
b. La reparació de totes les avaries tant interiors com exteriors (planxa i pintura, mecànica, electricitat, etc. ) entre ells:
• Provocades per l’ús habitual:
 Reparació de seients, avaries i entapissat.
 Interiors en general (cinturons, manetes de portes, mirall retrovisor, guanteres, gomes pedals, interruptors, carcasses i tapes registres filtre partícules, etc...).
 Conjunt d’embragatge.
 Reposició de claus i comandaments per pèrdua, trencament o avaria.
• Com a conseqüència d’accidents de circulació amb contrari o sense.
• Fets malintencionats de tercers, trencament de vidres, sostracció de peces que constitueixen parts fixes del vehicle o per la temptativa de sostracció il·legítima del vehicle o de
les seves peces.
c. L'assistència en carretera 24 hores, incloses punxades de pneumàtics.
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d. La substitució dels pneumàtics, il·limitada, quan les circumstàncies així ho aconsellin. En el procediment de substitució del pneumàtic s’inclourà l'equilibrat de la roda, el paral·lelisme i l'alineació. Els nous pneumàtics hauran de ser de primeres marques similars a les d’origen i amb les
mateixes característiques tècniques homologades per la fitxa del vehicle. Les substitucions per
desgast es faran sempre en un nombre parell (2 ó 4). Es procurarà fer-les coincidir amb les
revisions periòdiques dels vehicles per raons logístiques.
e. Totes les revisions periòdiques que estableixi la marca (ja sigui per quilometratge o per temps),
efectuant canvi d’oli entre períodes establerts per la marca, convenientment adaptades i ajustades a l’ús a que es destina el vehicle, incloent en totes aquestes operacions les despeses de
mà d’obra, olis, líquids, filtres, etc. amb independència de que es trobin o no en període de
garantia del fabricant. Canvi de filtres antipartícules quan sigui necessari.
f.

Substitució de qualsevol peça per desgast, trencament, i/o avaria, incloses les que es puguin
produir tant en l’interior com exterior del vehicle.

g. Totes les revisions periòdiques segons legislació vigent ITV, així com la revisió anual d’extintors. La revisió haurà de poder-se passar en qualsevol de les estacions de la Inspecció Tècnica
de Vehicles de Catalunya. Serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària l’assumpció de possibles sancions que emeti l’autoritat competent per no haver superat els vehicles les revisions
periòdiques pertinents.
h. La grua per al transport del vehicle avariat als corresponent taller, sempre que no es puguin
reparar in situ en un màxim de 3 h.
i.

Els temps d'aturada per reparacions o manteniment han d'ésser com a màxim de 72 hores des
de la notificació per part de l’Ajuntament, si hagués de superar aquest termini l’adjudicatari haurà
de presentar un informe motivant les circumstàncies que demoren la reparació o manteniment
al tècnic responsable del contracte.

j.

Les reparacions pròpiament del vehicle, com manteniments, avaries mecàniques i carrosseria
hauran de tenir un sol taller de referència on portar i recollir el vehicle, independentment d’on es
repari.
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7. Característiques tècniques
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Màquina articulada mitjançant ròtula connectora entre el xassís frontal amb el posterior i
minimitzi els danys sobre el terreny en els girs
Capacitat de moure càrregues de fins a 1.100 kg
Sistema hidràulic optimitzat per millorar la fluïdesa de l’oli tipus OPTIDRIVE
Velocitat de transport mínima 20 km/h
Caudal d’oli hidràulic auxiliar de 50 l amb una pressió de 200 bar
Força d’arrossegament mínima de 1.400 kp
Elevació mínima de 2.835 mm
Radi de gir mínim interior/exterior de 900/2.190 mm
Potència mínima de motor de 19 kw
Motor de gasoil KUBOTA Stage V segons normativa 1/1/19, d’aplicació als països de la UE
Hidrostàtica 4WD
Multi connector per accessoris. Sistema de connexió ràpid, segur i senzill
Braç telescòpic de 2,8 m, desplaçat del centre per millorar la visibilitat, i que es pugui recollir
per poder treballar de forma compacta
Braç auto anivellat hidràulic
Tubs hidràulics d’alta qualitat tipus Parker
Vàlvula d’alleujament de tracció
Avisador de càrrega excessiva
Motors de roda Poclainde mínim de 390 cc
Joystick de 8 funcions, que controli el funcionament del braç, el sistema telescòpic, els
implements hidràulics i opcionalment els elèctrics
Possibilitat d’acoblar-hi diversitat d’accessoris
Equipada amb cabina amb parabrises, eixugaparabrises, finestra lateral i posterior
Equipament amb cassó estàndard de 310 l de capacitat
Equipada amb braç flotant
Compatible amb pala d’empenta Avant Ref. A36123 de 2000mm d’ample

8. Descripció de la pòlissa d’assegurança
L’adjudicatari d’aquesta licitació haurà d’acreditar en el moment de la signatura del contracte que el
vehicle arrendat disposa d’una cobertura d’assegurança que garanteixi les conseqüències econòmiques derivades de l’ús i circulació de vehicles a motor del tipus a “tot risc sense franquícia”, com
a mínim amb les següents cobertures:
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a. S.O.A. (Assegurança Obligatòria de l'Automòbil), d'acord amb la normativa vigent, de manera
que es cobrirà fins a la quantia establerta com a obligatòria per a tots els conceptes, tant del
conductor com de l’assegurat pels danys corporals i materials causats amb motiu de circulació
del vehicle.
b. Responsabilitat civil de subscripció voluntària il·limitada. Es garantirà quan s’ultrapassi la cobertura de la responsabilitat civil de subscripció obligatòria fixada en cada moment per les disposicions legals. Correrà a càrrec de l’assegurador l’abonament als perjudicats o als seus drethavents de les indemnitzacions a les quals donessin lloc la responsabilitat civil de l’assegurat o del
conductor. Tanmateix, es garanteixen tant la prestació de fiances en concepte de responsabilitat
civil i penal i el pagament íntegre de totes les despeses judicials que, sense constituir sanció
penal, li foren imposades en les causes civil i penal. L’assegurador garantirà en nom del prenedor de l’assegurança les reclamacions, amistoses o judicials, davant de tercers responsables
dels danys o perjudicis causats a l’assegurat per l’esmentat tercer amb motiu de la circulació
del vehicle.
c. Garantia personal del conductor, amb les garanties habituals del mercat assegurador per lesions
corporals o la mort del conductor del vehicle assegurat.
d. Garantia dels ocupants, amb les garanties habituals del mercat assegurador per lesions corporals o la mort dels ocupants del vehicle assegurat.
e. Protecció jurídica (defensa, reclamació de danys i fiances), amb les garanties màximes del mercat assegurador.
f.

Danys en el propi vehicle, a tot risc, sense franquícia. Inclosos vidres, robatori, incendi i pèrdua
total del vehicle. Es garantirà la cobertura de danys que pugui sofrir el vehicle assegurat com a
conseqüència d’un accident, així com els danys que puguin sofrir en repòs o en curs de transport,
incloent a títol enunciatiu i no limitatiu els danys deguts a la reparació o reposició de les parts
danyades accidentalment en el vehicle assegurat, tant en circulació com en repòs o durant el
transport com a resultat de:
•
•
•
•
•
•

Xoc amb altres vehicles o amb qualsevol altre objecte mòbil o immòbil, persona o
animal.
Bolcada o caiguda del vehicle.
Enfonsament de terrenys, ponts i carreteres.
Falta o fet malintencionat de tercers.
Accidents produïts per vici de material, defecte de construcció o mala conservació.
Danys a pneumàtics o càmeres (sempre que es produeixin altres danys materials).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Incendi, explosió.
Caiguda d’un llamp.
Furt, intent de robatori, robatori total del vehicle i accessoris.
Trencament de vidres.
Despeses indispensables que ocasionin l’extracció i transport del vehicle sinistrat al
taller que indiqui l’assegurat.
Danys per calamarsa.
Actes de caràcter politico-social.
Pèrdua total derivada de xoc, bolcada, incendi, explosió o caiguda de llamp.
Despeses d’actuació de bombers per a l’extinció de l’incendi del vehicle.
Despeses de salvament.

g. Assistència en ciutat i en carretera 24 hores des del quilòmetre 0, amb les garanties habituals
del mercat assegurador. Inclourà, com a mínim, les cobertura següents:
•
•
•
•
•

Reparació in situ de totes les intervencions d’assistència realitzades que ho permetin.
Remolc del vehicle fins al taller corresponent.
Salvament i despeses de custòdia del vehicle.
Retirada del vehicle avariat de les pistes forestals, camins agrícoles, o altres de caràcter anàleg.
Inclourà també el transport dels ocupants.

Preferentment, les cobertures hauran de ser contractades en la seva totalitat amb una companyia
del ram de les assegurances de l’automòbil. Aquesta donarà cobertura dels danys de l’interior de
l’habitacle dels vehicles objecte del contracte, be sigui els soferts pels usuaris com pels acompanyants.
Com a usuari del vehicle figurarà l’Ajuntament de Ripoll.
Quant a l’àmbit temporal de vigència de la pòlissa, s’ha d’estendre en tota la durada del contracte
d’arrendament, així com en les reclamacions presentades per tercers després del seu venciment.

Ripoll 19 de maig de 2021
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