CO 07/2019

SERVEIS COMARCALS MEDIAMBIENTALS, S.A

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT,
MITJANÇANT ARRENDAMENT EN LA
MODALITAT DE RÈNTING, DE DOS VEHICLES

Plec de clàusules aprovat:

Acord de la Comissió Executiva 7/05/19

Pressupost màxim de licitació:
Base quota màxima mensual:

24.960 € (més el 21 % d’ IVA) -2 vehicles520 € (més el 21 % d’IVA) -2 vehicles-

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, DE DOS
VEHICLES
CLÀUSULA 1: ANTECEDENTS
És objecte d’aquesta contractació incoada pel responsable de la Planta de Compostatge / la
Gerència de la societat Secomsa, per al subministrament, mitjançant arrendament en la
modalitat de rènting, sense opció de compra, de dos vehicles tipus furgoneta amb destinació
al servei de Taller i de la Planta de Compostatge.
El subministrament dels dos vehicles tenen com a finalitat ampliar la flota de vehicles i així
millorar les tasques ordinàries de l’empresa.
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:
- Memòria o un manual on es defineixin les prestacions i característiques dels dos vehicles (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 relatiu a les ofertes
econòmiques ofertes per les empreses licitadores – veure clàusula 14a i annex III del Plec de
clàusules administratives particulars)
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- El transport del subministrament fins a les instal·lacions de Secomsa ubicades a Botarell.
- La formació als treballadors que indicarà la persona responsable del contracte sobre el
funcionament del subministrament.
- El termini per a subministrar els dos vehicles 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:
- Tipus: Furgoneta (tamany petit, categoria Combi)
- Combustible: gasoil
- Número places / portes: 4 o 5
- Potència mínima: 75 CV
- Transmissió: manual
- Color blanc no metal·litzat
- Retolació als laterals i matriculació inclosa.
- Assegurança a tot risc sense franquícia
- Gestió d’accidents
- Manteniment i reparacions incloses
- Assistència en carretera 24 h
- Emissions de CO2: 117 g/ km comb.
- Consum urbà: 5,1 l/100 km.
- Consum extraurbà: 4,1 l/100 km.
- Consum mitjà: 4,5 l/100 km.
- Llums antiboira
- Miralls retrovisors ext. termoelèctrics
- Aire condicionat
- Alçavidres elèctrics davanters
- Bluetooth
- Seients posteriors abatibles
- Finestres posteriors 2a fila, abatibles i plegables
- Doble porta lateral lliscant
- Finestra “flip open” en la 2a fila
- Doble porta del darrera amb finestretes fixes
- Sensor de pressió de pneumàtics
- Canvi de 4 unitats de pneumàtics per a cada vehicle
- Inclou roda de recanvi en cada vehicle
- Control electrònic d’estabilitat ESC
- Paquet fumador
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Les especificacions tècniques i específiques que ha de complir són:
- Servei tècnic a Espanya.
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.
-Lliurament d’un vehicle de substitució amb les mateixes prestacions mínimes, en cas
d’avaries que necessitin un temps de reparació superior a una setmana.
- Reparació d’avaries (mà d’obra i peces), sense cap tipus d’excepció.
Contingut mínim de l’assegurança:
- El vehicle ha de disposar d’assegurança a tot risc, tancada i sense franquícia, a càrrec de
l’empresa adjudicatària.
- L’assegurança ha de contemplar les garanties següents:
•

•

•
•

•
•

Responsabilitat civil de subscripció obligatòria. S’ha de cobrir fins a la quantia
establerta com a obligatòria per tots els conceptes, tant del conductor com l’assegurat
pels danys corporals i materials causats amb motiu de circulació del vehicle.
Responsabilitat civil de subscripció voluntària. Il·limitada o fins als límits màxims oferts
pel mercat assegurador l’abonament als perjudicats o als seus drethavents de les
indemnitzacions a les quals donin lloc a la responsabilitat civil de l’assegurat o del
conductor.
Protecció jurídica.
Assistència en carretera 24h al dia des del quilòmetre zero, que ha d’incloure, com a
mínim, la cobertura següent sobre el vehicle:
o Reparació in situ de totes les intervencions d’assistència realitzades que ho
permetin.
o Remolc del vehicle fins al taller que indiqui l’ adjudicatari coordinant-se amb
Secomsa.
o Salvament i despeses de custòdia del vehicle.
Pèrdua o sinistre total. Es resoldrà el contracte del vehicle sense que Secomsa hagi
d’abonar cap indemnització.
Retolat del vehicle. Si es produeix una reparació dels vehicles que afecti al retolat,
aquest s’haurà de reposar.

Manteniment:
- 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.

5

- 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 el menor termini
possible, tenint en compte l’obligació de lliurar un vehicle de substitució amb les mateixes
prestacions mínimes, en cas de reparació d’averies que requereixin un termini de reparació
superior a una setmana.
Obligacions tècniques per part de Secomsa:
- Utilitzarà, conservarà, custodiarà i mantindrà els vehicles de forma diligent.
- Complirà la normativa aplicable en matèria de circulació, ús i tinença de vehicles, i les
determinades en el manual del fabricant. Els vehicles els conduirà exclusivament personal
depenent de Secomsa.
CLÀUSULA 4: QUILOMETRATGE A CONTRACTAR
Tal i com estableix l’apartat A.6 del Quadre de Característiques el quilometratge a contractar
és de 15.000 km anuals. Per tant, el quilometratge per a tota la vigència del contracte (4 anys)
és de 60.000 km.
En cas que finalitzat l’arrendament en la modalitat de rènting no s’hagués esgotat el
quilometratge concertat (quilometratge per defecte), la societat Secomsa percebrà del
contractista la quantitat que resulti de multiplicar 0,0281 euros més IVA pel nombre de
quilòmetres diferencials, o aquella quantitat superior que oferís l’adjudicatari en la seva
proposició.
En cas que, finalitzat l’arrendament en la modalitat de rènting s’hagués
quilometratge concertat (quilometratge per excés), la societat Secomsa
contractista l’import que resulti de multiplicar 0,0281 euros més IVA pel
quilòmetres diferencials, o aquella quantitat menor que oferís l’adjudicatari
proposició.

excedit el
abonarà al
nombre de
en la seva

CLÀUSULA 5: RECEPCIÓ VEHICLES
En el moment de la recepció del vehicle es farà entrega a la societat Secomsa de la
documentació següent:
- Còpia compulsada o original del permís de circulació de vehicles
- Còpia compulsada o original de la targeta d’inspecció tècnica de vehicles
- Llibre o manual d’instruccions i funcionament del vehicle i dels seus equipaments de sèrie
En cas de pèrdua de la documentació del vehicle, l’empresa adjudicatària ha de facilitarà una
còpia compulsada de tota la documentació necessària a Secomsa.
Queda inclosa la gestió i abonament dels impostos i taxes (de matriculació, sobre vehicles de
tracció mecànica i de la ITV.)

CLÀUSULA 6: GARANTIA
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Durant la vigència de l’arrendament (48 mesos) s’ha de garantir un correcte funcionament del
subministrament.
CLÀUSULA 7: FORMACIÓ
Es obligatòria la formació on s’expliqui el funcionament dels vehicles.
CLÀUSULA 8: 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 9: 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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