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1- OBJECTE DEL CONTRACTE
El present plec té com a finalitat el subministrament i estesa de 200
Tn/any de sorra rentada, sense partícules argiloses i de
granulometria entre 1mm i 3mm, en diferents àrees infantils i en
sorrals de les escoles del municipi.
El subministrament es realitzarà mitjançant camions als diferents
emplaçaments que s’especifiquen en el punt 4 d’aquest document.
El codi CPV que es correspon amb aquest contracte és: 14211000-3
(“Arena”).
2- DURADA DEL CONTRACTE
La durada del contracte és de 2 anys i 4 mesos, amb inici l’1.09.2019
i finalització el 31.12.2021.
La previsió del consum serà en quatre aportacions/any durant
aquests tres anys naturals:
ANY 2019 (Actuacons en centres escolars):
a) Una primera, de 50Tn, durant la primera quinzena del mes de
setembre i;
b) Una segona, de 50Tn, durant el mes de novembre.
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ANY 2020 (Actuacions en centres escolars i en àrees infantils):
c) Una tercera, de 50Tn, durant el mes de gener;
d) Una quarta, de 50Tn, durant el mes d’abril;
e) Una cinquena, de 50Tn, durant la primera quinzena del mes de
setembre;
f) i una sisena, de 50Tn, durant la segona quinzena del mes de
novembre i primera setmana del mes desembre.
ANY 2021 (Actuacions en centres escolars i en àrees infantils):

Ricard Riba Garcia

Signatura 1 de 1

g) Una setena, de 50Tn, durant el mes de gener;
h) Una vuitena, de 50Tn, durant el mes d’abril;
i) Una novena, de 50Tn, durant la primera quinzena del mes de
setembre;
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j) i una desena, de 50Tn, abans de finalitzar el contracte i en
qualsevol cas durant la segona quinzena del mes de novembre i
primera setmana del mes desembre.
3- DOCUMENTACIÓ TÈCNICA
EMPRESES LICITADORES

A

PRESENTAR

PER

LES

Les empreses que concorrin a la licitació hauran de presentar la
descripció de les característiques tècniques del material a
subministrar, en la forma, termini i lloc que s’estableixi en el plec de
clàusules administratives particulars.
4- RECEPCIÓ DE MATERIAL
El material a subministrar s’aportarà en big bags de 1.000kg
en els emplaçaments que a continuació s’enumeren, previ acord entre
el representant de l’empresa adjudicatària i el responsable del
contracte:
a) Àrees infantils
En nucli urbà (5 àrees):
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.

2: Carrer de Casanova (Cant. carrer de Joan Salvat Papasseit)
7: Parc Miquel Martí i Pol (hi han dos espais)
9: Carrer del Progrés (Cant. carrer de Joan Salvat Papasseit)
12: La Creu Nova (C. del Baix Penedès)
14: Els Carsos (C. d’Andròmeda cant. C. Manuel Ibáñez)
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En urbanitzacions (7 àrees):
Núm. 1: Ca n'Armengol (C. de Ca n’Armengol)
Núm. 3: La Creu de l'Aragall (C. del Segre)
Núm. 4: La Creu de l’Aragall Júnior (Ctra. del Bonrepòs)
Núm. 15: Santa Maria de l’Avall (C. 7 cantonada C. 14)
Núm. 16: Can Llopard (Av. de Roma)
Núm. 17: Can Palet (C. Camí de la Fàbrica)
Núm. 18: Les Cases Pairals (Av. Mare de Déu de Lourdes cantonada C. de
Català Aguilera)
b) Centres escolars
Puig d’Agulles (C. Andròmeda, 4)
Jaume Balmes (C. Sant Jordi, 27)
El Corb (C. Empordà, 2-4)
Cau de la Guineu (C. Casanova, 32)
bressol “El petit Corb” (C. Casanova, 28)
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Escola
Escola
Escola
Escola
Escola
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5- ACTA DE RECEPCIÓ
Efectuat el lliurament i comprovació del material subministrat o
producte adquirit s’haurà d’estendre acta de recepció per triplicat,
que serà signada pel legal representant de l’empresa i el responsable
del contracte, el qual haurà de tramitar un dels exemplars a l’àrea de
Contractació de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat per a la seva
incorporació a l’expedient.
El representant
subministrat.

de

6- OBLIGACIONS
LABORAL

l’empresa
EN

lliurarà

MATÈRIA

DE

l’albarà

del

SEGURETAT

material
I

SALUT

30/04/2019

El contractista adjudicatari està obligat al compliment de tota la
legislació general i sectorial aplicable al servei contractat en matèria
de seguretat i salut laboral respecte dels treballadors adscrits a la
contracta.
Accés a la zona d’actuació
El contractista controlarà, tant durant l’aportació del material a destí
com durant l’execució dels treballs, els accessos a la zona de treball
de manera que tant sols les persones autoritzades i amb les
proteccions personals que són obligades puguin accedir en l’àmbit.
Els accessos estaran al màxim tancats i si escau, amb avisadors o
vigilats permanentment quan s’obri.
Previ a la inici dels treballs a la zona, es condicionaran i protegiran els
accessos, senyalitzant convenientment els mateixos i protegint el
contorn d’actuació amb senyalitzacions del tipus: PROHIBIT APARCAR
EN LA ZONA D’ENTRADA DE VEHICLES / PROHIBIT EL PAS DE
VIANANTS PER ENTRADA DE VEHICLES / ÚS OBLIGATORI DEL CASC
DE SEGURETAT / PROHIBIT EL PAS A TOTA PERSONA AL·LIÈNA A
L’OBRA / etc.
Els centres docents/àrees infantils romandran tancades mentre es
realitzin els treballs.
Caldrà garantir una amplada d’1,5 metres o bé l’amplada de la vorera
lliure per al pas dels vianants, mentre es subministri i es realitzin els
treballs.
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7- PRESSUPOST DE LICITACIÓ
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El preu base del contracte es fixa en una quantitat màxima anual
d’11.364,00 euros (21% IVA exclòs). Aquesta quantitat queda
desglossada en dos conceptes, una part de subministrament i
transport del material i una segona part de les obres/treballs
consistents en l’estesa de la sorra.
Amidament
Subministrament, transport i
descàrrega de 500Tn de
sorra rentada en els termes del
present document.
Estesa de la sorra rentada
en els termes del present document.
S’inclouen els treballs previs de
preparació i anivellament del terreny
amb mitjans mecànics i manuals i el
transport de la maquinària per poder
executar els treballs.

Preu(€/Tn)

Total(€)

500Tn

35,90€/Tn

17.950,00

500Tn

20,92 €/Tn

10.460,00

BASE IMPOSABLE: 28.410,00 euros
IVA (21%)
5.966,10 euros
PREU TOTAL:
34.376,10 euros/any natural

8- RESPONSABLE DEL CONTRACTE
De conformitat amb el que estableix l’art. 62 del LCSP’17, l’òrgan de
contractació designarà un responsable del contracte amb funcions de
supervisió i seguiment de la seva execució.
Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital
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L’arquitecte tècnic municipal
Ricard Riba Garcia
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