CO 08/2019

SERVEIS COMARCALS MEDIAMBIENTALS, S.A

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT,
MITJANÇANT ARRENDAMENT EN LA
MODALITAT DE RÈNTING O LLOGUER
OPERATIU, SENSE OPCIÓ DE COMPRA, D’UNA
CISTELLA ELEVADORA

Plec de clàusules aprovat:

Acord de la Comissió Executiva 7/05/19

Pressupost màxim de licitació:
Base quota màxima mensual:

22.800 € (més el 21 % d’ IVA)
950 € (més el 21 % d’IVA)

Procediment:

Obert, no subjecte a regulació harmonitzada
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT,
MITJANÇANT ARRENDAMENT EN LA MODALITAT DE RÈNTING O LLOGUER
OPERATIU, SENSE OPCIÓ DE COMPRA, D’UNA CISTELLA ELEVADORA
CLÀUSULA 1: ANTECEDENTS
La cap de la Planta de Compostatge, proposa el subministrament, mitjançant arrendament en
la modalitat de rènting o lloguer operatiu, sense opció de compra, d’una cistella elevadora per
a les instal·lacions de la Planta de Compostatge i Parc de neteja.
El subministrament de la cistella elevadora té com a finalitat millorar i optimitzar les tasques
ordinàries de l’empresa, així com, realitzar el manteniment de les cintes de les línies i
pretractament, ja que estan a més de 3 metres d’alçada; reparar llums i faroles que hi ha a
l’exterior i realitzar la neteja de les cobertes i altres instal·lacions dins de la nau de
fermentació.
Aquest subministrament és necessari per al desenvolupament de les activitats que realitza
l’empresa Serveis Comarcals Mediambientals, SA (SECOMSA), per tal de garantir el correcte
funcionament del serveis que presta la societat pública, per tal de millorar i optimitzar les
tasques ordinàries de l’empresa.

CLÀUSULA 2: OBJECTE DEL PLEC
1.1. El present plec es redacta com a complement del Plec de clàusules administratives
particulars d’aquesta mateixa licitació amb l’objectiu establir les condicions tècniques.
1.2 El contracte té per objecte el subministrament, mitjançant arrendament en la modalitat
de rènting o lloguer operatiu, sense opció de compra, d’una cistella elevadora per a les
instal·lacions de la Planta de Compostatge i Parc de neteja.
1.3 L’objecte del contracte comprèn l’ús de la cistella elevadora durant el termini contractual,
el manteniment integral, així com garantir l’assegurança a tot risc sense franquícia durant la
vigència del contracte.

CLÀUSULA 3: CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES
Per a poder participar en aquesta licitació, s’exigeix el compliment de les normes de qualitat
i de seguretat.
L’equip, com a mínim, ha de complir les següents característiques:

Abast dels treballs:
- Redacció d’una memòria o un manual on es defineixin les prestacions i característiques de
la cistella elevadora ofertada (a incloure en el sobre B que s’haurà de presentar mitjançant
l’eina de Sobre Digital de la Plataforma de Contractació Pública juntament amb l’annex III
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relatiu al preu ofert per les empreses licitadores – veure clàusula 14a i annex III del Plec de
clàusules administratives particulars)
- El manual d’operació i manteniment de l’equip
- El transport del subministrament fins a les instal·lacions de Secomsa
- La formació als treballadors que indicarà la persona responsable del contracte sobre el
funcionament del subministrament.
- El termini per a subministrar la cistella elevadora és d’un màxim de quinze (15) dies naturals,
a comptar des del dia següent a la formalització del contracte (apartat D del quadre de
característiques del Plec de clàusules administratives particulars)
- L’empresa adjudicatària haurà d’indicar el nom i el telèfon de contacte de la persona a qui
s’hauran d’adreçar les qüestions i/o incidències del contracte.

Les especificacions genèriques que ha de complir són:
- Cistella elevadora nova. Articulada de 15 m a 220 V (elèctrica)
- Ús interior i exterior
- Que sigui compacta, com a màxim 1,75 m d’amplada
- Inclosa l’assegurança obligatòria segons el Real Decret 1507/2008, de 12 de setembre, pel
qual s’aprova el Reglament de l’assegurança obligatòria de responsabilitat civil en la circulació
de vehicles a motor.
- Inclou les possibles reparacions i/o manteniment
- Substitució de la maquinària en el cas de les reparacions
- Es garantirà la seguretat contra accidents per col·lisió o atrapament.
-Pneumàtics no marcants
-Indicadors de carga de bateries i cargador de bateria 48V-50A
-Alarma controlador d’inclinació de 3º
-Sistema manual de baixada d’emergència
-2 rodes motrius davanteres i 2 rodes directius traseres
-Limitador de càrrega en la cistella
-Claxon
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- Sistema d’emergència: tindrà instal·lats varis interrumptors de parada d’emergència tipus
SETA, disposat en diferents punts segons es detalla a continuació: interruptor d’emergència
en cabina; interruptor d’emergència en la part posterior de la caixa en el lateral dret extern en
sentit de la marxa.
-Estreps i agafadors: fabricats en acer inoxidable i antilliscants. Ambdós elements hauran
d’anar instal·lats conjuntament de la manera més ergonòmica possible pels treballadors.
- Sistema d’autodiagnosi: el subministrament estarà dotat, de fàbrica, amb un sistema de
autodiagnosi que permeti conèixer l’estat del funcionament i conservació en tot moment, així
con la detecció d’errades i avaries.
- Joc d’armilles d’alta visibilitat, segons normativa.
- Triangles d’emergència o triangles de presenyalització de perill. Segons normativa.
- Extintors de pols. En número i capacitat segons normativa vigent.
- Pneumàtic de recanvi, si el xassís ho permet deurà ser instal·lat en el mateix.
Les especificacions tècniques i específiques que ha de complir són:

- Servei tècnic a Espanya.
- Que compleixi la normativa europea (CE).
Contingut mínim de l’arrendament:
El preu de l’arrendament ha d’incloure necessàriament:
- Dret d’utilització del subministrament amb tots els accessoris incorporats.
- Assegurança a tot risc, tancada i sense franquícia.
- Manteniment integral de la cistella elevadora.
- Canvi de pneumàtics inclòs: per desgast i us habitual.
-Lliurament d’una cistella elevadora de substitució amb les mateixes prestacions mínimes, en
cas d’avaries que necessitin un temps de reparació superior a la indicada en el Plec de
clàusules administratives particulars.
- Reparació d’avaries (mà d’obra i peces), sense cap tipus d’excepció.
Contingut mínim de l’assegurança:
- L’assegurança (a tot risc, tancada i sense franquícia) anirà a càrrec de l’empresa
adjudicatària.

5

Manteniment:
- El manteniment es farà, preferentment, en les dependències de Secomsa.
- S’entenen inclosos en el manteniment el seguiment dels programes de revisió i manteniment
del fabricant, reparacions (no imputables a l’ús indegut o anormal), i substitució de peces. Els
treballs de manteniment, reparació i substitució de peces es realitzaran d’acord amb les
instruccions del fabricant i de l’empresa adjudicatària.
- Secomsa haurà de complir el programa de revisió i manteniment que estableix el fabricant,
vigilar el funcionament i informar immediatament a l’arrendador de qualsevol deficiència o
avaria a efectes de la seva reparació. Llevat dels casos excepcionals que haurà de justificar
l’adjudicatari, els treballs de manteniment i reparació s’hauran de finalitzar en un termini
inferior a les 48 hores.
Obligacions tècniques per part de Secomsa:
- Utilitzarà, conservarà, custodiarà i mantindrà el subministrament de forma diligent.
- Complirà la normativa aplicable en matèria de circulació, ús i tinença de vehicles, i les
determinades en el manual del fabricant. La cistella elevadora la conduirà exclusivament
personal depenent de Secomsa.
CLÀUSULA 4: GARANTIA
Durant la vigència de l’arrendament s’ha de garantir un correcte funcionament del
subministrament.
CLÀUSULA 5: FORMACIÓ
Es obligatòria la formació on s’expliqui el funcionament de la maquinària oferta.
CLÀUSULA 6: MITJANS HUMANS
Dependrà i serà per compte de l'empresa adjudicatària el manteniment, pel que fa al personal
adscrit al servei, de tots els drets i obligacions inherents a la seva condició d'empresari d'acord
amb la legislació laboral i social vigent en cada moment, excloent-se qualsevol tipus de relació
laboral entre SECOMSA i aquest personal, no podent per això exigir per part de SECOMSA,
cap tipus de responsabilitat com a conseqüència de les obligacions existents entre l'empresa
adjudicatària i els seus treballadors.
CLÀUSULA 7: OBLIGACIONS DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA
L'empresa adjudicatària està obligada al pagament dels impostos, tributs i taxes de qualsevol
classe, de l'Estat, Comunitat Autònoma o Municipi que es derivin de la prestació del servei.
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