PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIX EL CONTRACTE DE MANTENIMENT I
REPARACIÓ DELS VEHICLES I MOTOCICLETES DEL PARC MÒBIL DE L’AJUNTAMENT DE
SANT VICENÇ DELS HORTS.

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
El present contracte té per objecte la contractació dels serveis de manteniment bàsic i reparació
d’avaries dels vehicles (cotxes, furgonetes, camions i similars) i motocicletes (motocicletes i quad) del
Parc Mòbil Municipal de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. Que inclou característiques
directament vinculades a facilitar la integració en el mercat ordinari de persones en situació d’exclusió
social o en greu risc d’arribar-hi i característiques directament vinculades a la millora de les
condicions laborals dels treballadors que executaran l’objecte del contracte.

Resten exclosos del present contracte aquells vehicles de nova adquisició que estiguin subjectes al
període de garantia oficial de la pròpia marca del vehicle.

Els adjudicataris podran oferir la realització de les tasques de manteniment d’aquests vehicles amb el
preu adjudicat sempre i quan aquests treballs es realitzin per tallers oficials o autoritzats. Aquest fet
s’indicarà a l’oferta presentada per cada licitador.
2. JUSTIFICACIÓ I TIPUS DE SERVEIS
El servei a contractar ve motivat davant la necessitat d’aquest Ajuntament de mantenir els vehicles i
motocicletes incloses al seu parc mòbil en condicions correctes de manteniment, per tal de garantir el
seu ús de forma segura i continuada per part del personal dels departaments municipals que en fan
ús.

Els serveis objecte del contracte comprendrà els següents conceptes:
LOT1. VEHICLES
Manteniment bàsic:
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Revisió de vehicles cada 10.000Kms ó una vegada a l’any.
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El manteniment inclou:
Canvi d’oli, filtre d’oli, filtre d’aire i filtre benzina / gasoil.
Revisió i reposició en cas necessari fins nivell de líquids. (anticongelant, direcció
assistida, frens, caixa canvis, oli hidràulic elements especials, renta parabrises ...)
Revisió i substitució en cas necessari d’escombretes renta parabrises.

Revisió de pèrdua d’oli i líquids.
Revisió de pneumàtics i inflat en cas necessari.
Revisió estat sistema de frenada.
Revisió sistema il·luminació i canvi de les bombetes de fre i creuament.
Revisió sistema direcció
Revisió sistema seguretat (cinturons, airbags)
Revisió sistema aire condicionat i recàrrega de gas refrigerant en cas necessari.
Rentat interior i exterior del vehicle.
Resta d’avaries:
Tot tipus de reparació no inclosa en el manteniment bàsic dels vehicles.
LOT 2. MOTOCICLETES
Manteniment bàsic:
Revisió de vehicles cada 3.000 Kms ó una vegada a l’any.
El manteniment inclou:
Canvi d’oli, filtre d’oli, filtre d’aire i filtre benzina.
Revisió i reposició en cas necessari fins nivell de líquids. (anticongelant, frens, caixa
canvis, oli hidràulic elements especials, ...)
Revisió i substitució en cas necessari de bugia.
Revisió de pèrdua d’oli i líquids.
Revisió de pneumàtics i inflat en cas necessari.
Revisió estat sistema de frenada.
Revisió sistema il·luminació i canvi de les bombetes de fre i creuament.
Revisió sistema direcció
Rentat.
Resta d’avaries: Tot tipus de reparació no inclosa en el manteniment bàsic de les motocicletes.
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3. INVENTARI PARC MÒBIL MUNICIPAL
LOT 1. VEHICLES
Policia Local
Seat Altea XL TDI 140 CV

7254-FXR

Gas-oil

Nissan Navara 4p xe Prot. Civil

8837-DVS

Gas-oil

Chevrolet Lacetti 2.0

3163-FXR

Gas-oil

Citroën furgoneta (atestats)

2362-HFL

Gas-oil

B-5794-VZ

Gas-oil

Serveis Públics Municipals
Nissan Capstar TL 110 (Cistella)
Nissan Cabstar TL 125 (Volquet)

4900-CZF

Gas-oil

Nissan Cabstar TL 125 (Ploma)

4889-CZF

Gas-oil

Nissan Cabstar (Plataforma)

3813-FVX

Gas-oil

Nissan NT Cabstar 400 (Ploma)

3643-JSB

Gas-oil

Nissan Atleon ZD30 (Ploma)

3037-HJG

Gas-oil

Nissan Kubistar

2657-CZX

Gas-oil

Nissan Kubistar

2643-CZX

Gas-oil

Nissan Kubistar

2629-CZX

Gas-oil

Nissan Kubistar

1034-JHX

Gas-oil

Nissan Interstar 2.5

2664-CZX

Gas-oil

Nissan NV 400

9625-JRD

Gas-oil

Seat Ibiza Comercial

6102-FNJ

Gas-oil

Seat Ibiza Referente

6079-HWH

Gas-oil

Seat Ibiza Referente

0964-JDB

Gas-oil

Fiat Doblo

9686-HBW

Gas-oil

VW Caddy furgó

B-8509-SN

Gas-oil

Renault Kangoo

Pendent matricula

Gas-oil

Març 2017
Renault Kangoo

Pendent matricula

Gas-oil
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Setembre 2017
Seat Ibiza Comercial

1704-FJH

Gas-oil

Seat Ibiza Comercial

1711-FJH

Gas-oil

Seat Inca 19.9 TDI (Medi Amb.)

1394-BRH

Gas-oil

Dacia Duster (Urbanisme)

6403-HJG

Gas-oil

LOT 2. MOTOCICLETES
Policia local.
Piaggio X7 300 ie EVO

8758-GWV

Yamaha X MAX 250

0404-HRC

Yamaha X MAX 250

4207-JCD

Yamaha X MAX 250

4209-JCD

Serveis Públics Municipals
Quad Acces Mod Hammel

C-6964-BTD

4. DISPOSICIÓ DE PERSONAL
L’empresa adjudicatària disposarà del personal necessari per cobrir totes les exigències del contracte
i complirà amb els seus empleats la legislació i els convenis vigents que els afectin.

El personal mínim previst pel servei serà d’un responsable de la contracta, 2 operaris/ies i 1
administratiu/va.

L’empresa adjudicatària haurà de respectar i fer respectar als seus empleats, els següents punts:
⋅

Senyalització i altres mesures accessòries de protecció dels seus operaris i de tot el públic en
general, sempre que els treballs a realitzar puguin representar un perill.

⋅

Uniforme: Tots els operaris que han d’anar amb uniformes que permetin una ràpida i clara
identificació.

⋅

El contractista serà responsable de la cortesia dels seus operaris, solucionant qualsevol problema
que es plantegi al respecte.

⋅

Estricta neteja de tots els materials emprats.

⋅

Compliment de la normativa sobre seguretat i salut vigent en tot moment.

5. DISPOSICIÓ DE MATERIAL I CENTRE DE TREBALL.
L’empresa adjudicatària haurà de disposar del centre de treball, material i equips necessaris per
efectuar els serveis i subministraments objecte del contracte. El centre de treball es trobarà dins del
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terme municipal de Sant Vicenç dels Horts o com a màxim a 5 km del mateix.
6. FORMA D’EFECTUAR ELS SERVEIS
L’empresa adjudicatària del contracte executarà els treballs sol·licitats per l’Ajuntament

de Sant

Vicenç dels Horts que s’indiqui en la comanda a realitzar pel departament de compres, serveis
municipals o policia local d’aquesta Administració.

El punt de recollida i retorn dels vehicles i/o motocicletes es realitzarà directament en el centre de
treball de l’empresa adjudicatària. Però ambdues parts, Ajuntament i empresa adjudicatària, podran
determinar un punt de recollida i retorn diferent i dins del terme municipal de Sant Vicenç dels Horts.

L’empresa adjudicatària en cas que l’Ajuntament ho requereixi haurà d’indicar, prèviament a la
realització dels treballs, previsió d’hores d’execució per cada tipologia de servei (manteniment bàsic
i/o resta d’avaries).

El termini màxim d’execució dels serveis de manteniment bàsic per als vehicles i motocicletes serà de
4 hores, a comptar des del moment que es formuli la comanda (hora i data de la comanda) i es realitzi
l’entrada del vehicle o motocicleta al centre mecànic. Els serveis es realitzaran sempre en les dates i
horaris pactats prèviament amb l’Ajuntament.

El termini màxim d’execució dels serveis de reparació de resta d’avaries per als vehicles i
motocicletes serà de 2 dies, a comptar des del moment que es formuli la comanda (hora i data de la
comanda) i es realitzi l’entrada del vehicle o motocicleta al centre mecànic. El centre haurà d’acollir el
vehicle o motocicleta avariada de forma immediata sempre que estigui obert.

El servei s’entendrà realitzat quan els treballs hagin estat efectivament executats d’acord amb les
condicions de la comanda. El servei es formalitzarà mitjançant nom i cognoms, DNI i signatura a
l’albarà de la persona de l’empresa adjudicatària que executa les tasques o en la que es delegui, i per
la persona de l’Ajuntament que les revisa.

Quan els vehicles

i/o motocicletes reparats i /o revisats, una vegada avisat per l’empresa

adjudicatària de la seva disponibilitat per ser recollits, no es trobin en estat de ser rebuts, es farà
constar els defectes observats i es detallaran les instruccions precises fixant un termini no superior a
24 hores per esmenar els defectes.

Per assegurar el bon servei l’empresa adjudicatària estarà obligat a tenir el stock de materials, eines i
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maquinaria suficient per poder atendre qualsevol petició de serveis.
7. MEDI AMBIENT
L'empresa adjudicatària està obligada a treballar d'acord amb la Política Ambiental de l’Ajuntament de
Sant Vicenç dels Horts, fent un ús racional dels recursos naturals i gestionant correctament els
residus.

8. NORMATIVA:
Tots els serveis, s’hauran de fer d’acord amb la normativa vigent i les seves instruccions tècniques
complementaries. Sent l’adjudicatari el responsable davant de les diferents administracions.
9. CONDICIONS ECONÒMIQUES
Lot 1 vehicles
Manteniment bàsic i resta d’avaries:
-

S’estableix com preu màxim per vehicle i actuació de manteniment (mà d’obra i materials
necessaris inclosos) el de 135 €/vehicle més IVA. PREU MILLORABLE A LA BAIXA.

-

Preu màxim de Mà d’Obra: 44 €/hora més IVA. PREU HORA MILLORABLE A LA BAIXA.

Preu recanvis:
-

Recanvi: P.V.P. segons catàleg recanvi original del vehicle -20% descompte. MILLORABLE EL %
DE DESCOMPTE A L’ALÇA.

-

Bateries: P.V.P. segons catàleg recanvi original del vehicle -25% descompte. MILLORABLE EL %
DE DESCOMPTE A L’ALÇA.

-

Pneumàtics: P.V.P. segons catàleg recanvi original del vehicle -25% descompte. MILLORABLE EL
% DE DESCOMPTE A L’ALÇA.

Lot 2. Motocicletes.
Manteniment bàsic i resta d’avaries:
-

S’estableix com preu màxim per motocicleta i actuació de manteniment (mà d’obra i materials
necessaris inclosos) el de 92 € més IVA. PREU MILLORABLE A LA BAIXA.

-

Preu màxim de Mà d’Obra: 42 €/hora més IVA. PREU HORA MILLORABLE A LA BAIXA.

Preu recanvis:
-

Recanvi: P.V.P segons catàleg recanvi original de la motocicleta -20% descompte. MILLORABLE
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EL % DE DESCOMPTE A L’ALÇA.
-

Bateries: P.V.P segons catàleg recanvi original de la motocicleta -25% descompte. MILLORABLE
EL % DE DESCOMPTE A L’ALÇA.

-

Pneumàtics: P.V.P segons catàleg recanvi original de la motocicleta -25% descompte.
MILLORABLE EL % DE DESCOMPTE A L’ALÇA.

10. PENAL·LITZACIONS

L’adjudicatari es sotmetrà, durant la fase de prestació dels serveis objecte del present contracte, a les
penalitats que es detallen en aquest apartat.

Les demores, incompliments i compliments defectuosos del contracte imputables al contractista en el
desenvolupament de les seves activitats, seran penalitzats conforme al que disposa a continuació,
qualificant-se aquelles de la forma següent:
a) Lleus
b) Greus
c) Molt greus

Els licitadors accepten expressament que puguin ser penalitzats per incórrer en demores,
incompliments i compliments defectuosos amb les següents quanties:
a) Lleus, comportarà una penalització del 5% de la factura del servei afectat.
b) Greus, comportarà una penalització del 8% de la facturació acumulada de l’any en curs.
c) Molt greus, comportarà una penalització del 10% de la facturació acumulada de l’any en curs.

Faltes lleus: Es qualifiquen de lleus les demores, incompliments i compliments defectuosos
imputables al contractista que sense estar tipificats amb un altre greu, infringeixin d’alguna manera les
condicions establertes en el present plec de clàusules administratives, en els plecs de prescripcions
tècniques, en l’oferta presentada i en el contracte o documents annexos, implicant una deficiència en
el normal desenvolupament de la prestació del servei objecte del contracte.

En tot cas, es consideraran lleus:
a) No indicació prèvia de la previsió d’hores d’execució per cada tipologia del servei
(manteniment bàsic i/o resta d’avaries).
b) L’increment sense causa justificada del termini de 4 hores per la realització del serveis de
manteniment bàsic, a comptar des del moment que es formuli la comanda (hora i data de la
comanda) i que es realitzi l’entrada del vehicle o motocicleta al centre mecànic.
c) La demora sense causa justificada en la formalització de dates i horaris, a pactar entre
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l’adjudicatari i l’Ajuntament, per la realització del serveis de manteniment bàsic sense causa
justificada. Es considerarà demora en la formalització d’una data una vegada transcorreguts 7
dies des de la petició del servei.
d) L’increment sense causa justificada del termini de 2 dies per la realització del servei de
reparació de resta d’avaries, a comptar des del moment que es formuli la comanda (hora i data
de la comanda) i que es realitzi l’entrada del vehicle o motocicleta al centre mecànic.

e) La demora en més d’una hora sense causa justificada en la realització de la recepció del
vehicle i/o motocicleta a reparar per part de l’empresa adjudicatària, a comptar des del
moment que es realitza l’entrada al centre mecànic durant les seves hores d’obertura.
f)

La negativa per part de l’empresa adjudicatària de signatura de l’albarà dels treballs realitzats
amb indicació del nom i DNI.

g) Detecció de defectes per part del personal de l’Ajuntament que es puguin observar en el
moment de la recepció del vehicle o motocicleta revisada o reparada.
h) L’increment sense causa justificada del termini 24 hores per la realització de les reparacions
dels defectes detectats per part del personal de l’Ajuntmanet que es puguin observar en el
moment de la recepció del vehicle o motocicleta revisada o reparada.
i)

En general, totes les infraccions que no puguin ésser considerades greus o molt greus i que
suposin d’alguna manera un incompliment de les clàusules establertes en aquest plec, en el
plec de prescripcions tècniques, en l’oferta presentada i en el contracte o documents annexes,
sempre i quan suposin un perjudici lleu dels serveis.

Faltes greus: Es qualifiquen de greus les demores, incompliments i compliments defectuosos
imputables al contractista que impliquin deficiència en el normal desenvolupament de la prestació del
servei objecte del contracte, incorrent en un incompliment directe de qualsevol de les clàusules del
present plec.

En tot cas, es consideren faltes greus:
a) La reiteració per part del contractista, en 5 o més ocasions, d’actes que donin lloc a penalitats
qualificades com a lleus.
b) La no subscripció de les assegurances de responsabilitat civil i per accidents previstes en el plec.
c) L’incompliment d’obligacions documentals, com ara llibres de registre, documentació acreditativa
del compliment de les obligacions laborals i de seguretat social, declaracions o documents
similars de caràcter preceptiu.
Faltes molt greus: Es qualifica de molt greu tota pertorbació de l’execució del compliment del
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contracte que posi en perill la seva gestió adequada o lesioni els interessos de l’Ajuntament.

En tot cas es consideraran molt greus:
a) La reiteració o reincidència en la comissió d’actes, en 5 o més ocasions, que donin lloc a
penalitats qualificades de greus.

b) Les accions o omissions en la prestació del servei que el pertorbin o n’alterin greument la
qualitat i seguretat dels usuaris dels vehicles i motocicletes.
c) Tractes incorrectes reiterats amb els usuaris o destinataris dels treballs o serveis objecte del
contracte, així com les ofenses de paraula o d’obra per part del personal del contractista.
d) L’aplicació de tarifes per un import diferent de l’autoritzat o la seva alteració, sense autorització
de l’Ajuntament.
e) L’incompliment greu de la normativa sobre prevenció de riscos laborals.

Javier Enríquez Latorre
Cap de Serveis Públics Municipals.
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Per l'adjudicatari,

