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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L’ADQUISICIÓ D’UNA FURGONETA
ELÈCTRICA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM DE LA CIUTAT.

Definició de l’objecte del contracte.És objecte de la present contractació del subministrament d’una furgoneta elèctrica per a
la prestació del servei de clavegueram de la ciutat.
El preu del contracte inclou la realització de les diligències necessàries per lliurar el
vehicle degudament matriculat. També inclou l’execució de les revisions i manteniment
obligatòries durant la durada del període de la garantia del vehicle.
La garantia mínima del vehicle per a qualsevol avaria o defecte de fàbrica, sens perjudici
que el licitador ampliï el període en la seva oferta, serà de dos anys.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.-

És tracta d’un vehicle dedicat a les tasques de supervisió dels equips de manteniment.
Ha de ser capaç de traslladar materials i eines relacionades amb el manteniment de la
xarxa de clavegueram.
Les característiques obligatòries que ha de complir i amb les que s’entregarà el vehicle
seran:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Motor del vehicle 100% elèctric.
Accessoris per càrrega complerta de bateries en menys de 10 hores.
Vehicle amb carrosseria de caixa tancada.
Número de places: 2 persones.
Disposar de 5 portes, inclosa la de darrera.
Massa màxima autoritzada del vehicle, major de 2.100 i menor de 3.500 kg.
Volant a l’esquerra.
Color vehicle: Blanc.
Entrega amb matriculació.

El no compliment de alguna de les característiques anteriors tindrà com a
resultat la no valoració de la oferta.
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La resta de característiques vindrà determina per les ofertes presentades pels licitadors
que seran valorades de conformitat amb l’establert al corresponent plec de clàusules
administratives que regeixen la licitació.
ALTRES CONDICIONS.-

a) Matriculacions
Les gestions de matriculació seran realitzades directament per l’adjudicatari del contracte
o a través dels seus gestors. El cost de les matriculacions seran a càrrec dels
adjudicataris i es troben incloses en el preu del contracte.
b) Condicions d’entrega
El vehicle serà entregat de conformitat amb les característiques tècniques previstes en el
present plec, de conformitat amb l’oferta adjudicada, i legalment inspeccionats i
homologats per poder circular.
Als efectes d’acreditar la correspondència entre les característiques del vehicle que es
lliuri amb les previstes als plecs i a l’oferta econòmica, en la recepció dels vehicle es
comprovarà que es corresponen amb les fitxes aportades així com la documentació
tècnica i comercial aportada en el procés licitatori.
En l’acte de recepció del vehicle s’entregarà també la seva documentació original en
format físic, que inclourà com a mínim:
a)
b)
c)
d)

Permís de circulació:
Targeta d’Inspecció tècnica del vehicle.
Llibre de manteniment.
Manuals d’instruccions del vehicle, i dels components o accessoris que hi disposin.

En el dia assenyalat per a la recepció, i un cop comprovat el compliment de les
condicions de lliurament, s’aixecarà acta de la correcta recepció del vehicle, la qual haurà
de ser signada per part del contractista, la Intervenció de fons municipals i pel
responsable del contracte.
L’entrega del vehicle es durà a terme dins del termini màxim dels quatre (4) mesos
següents a la signatura del contracte.
Si no resultés possible complir amb l’esmentat termini, el contractista comunicarà
aquesta previsió a l’Ajuntament tal com prevegi la possibilitat d’incompliment i justificarà
les raons que motivin el retard. Aquesta comunicació s’haurà de produir, en tot cas, amb
una antelació mínima de 15 dies naturals abans del venciment del termini.
L’òrgan de contractació, si considera suficients els motius exposats pel contractista,
ampliarà el termini com a màxim en un (1) mes més.
c) Manteniment i reparacions:
En relació als treballs de revisió, manteniment i reparació en cas d’avaries són les
següents:
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a) El preu de contracte inclou les revisions i el manteniment obligatoris, mà d’obra i
materials inclosos, establert per la marca oficial en el llibre de revisions, i també les
reparacions derivades dels defectes de fabrica.
b) Les revisions i manteniment obligatori i reparacions derivades dels defectes de fabrica
es duran a terme en el taller designat pel subministrador durant el període de
garantia.
c) El taller designat respectarà en tot cas la garantia de fabrica del vehicle. En cas
contrari respondrà el subministrador de la falta de garantia.
d) La causa de les avaries es diagnosticarà dins de les 24 hores següents a l’entrada del
vehicle en taller.
e) Els treballs de revisió i manteniment obligatoris es duran a terme en un màxim de 24
hores des de l’entrada del vehicle al taller.
f)

La finalització de les reparacions no podrà ser superior a un màxim de 5 dies
laborables des de l’entrada del vehicle en taller.

g) Les revisions, els manteniments i les reparacions es duran a terme sense interrupció i
amb la màxima celeritat possible.
h) L’Ajuntament mitjançant el seu personal tècnic podrà comprovar en tot moment la
marxa dels treballs de reparació del vehicle adquirits.

El Prat de Llobregat
F_GRPFIRMA_CAPS
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ANNEX NÚMERO 1
OFERTA DE CRITERIS VALORABLES EN XIFRES O PERCENTATGES

amb NIF número ___________ com a persona apoderada de l'empresa _______________________________
NIF ___________ assabentat/assabentada de les condicions exigides per optar a la contractació del
subministrament de _________________________________________________________,
EM COMPROMETO EN NOM I REPRESENTACIÓ DE L'EMPRESA a executar-lo amb estricta subjecció als
requisits i condicions estipulats als plecs de clàusules administratives i tècniques.
Subministrament de furgoneta. (puntuació màxima 115 punts)
A) Preu (puntuació màxima: 50 punts).
Preu licitació:
Preu ofertat:

24.790 €
__________

- IVA no inclòs.
- IVA no inclòs.

29.995,90 €
__________

- IVA inclòs.
- IVA inclòs.

El preu de licitació inclou les despeses derivades de la matriculació, revisions i manteniment
obligatòries durant el període de garantia.
Per a la valoració d’aquest apartat serà imprescindible acompanyar la fitxa tècnica del vehicle
ofertat, a més de qualsevol altra documentació tècnica o comercial, en la qual hauran de quedar
reflectides les característiques requerides per a la present contractació i que es troben reflectides al
plec de prescripcions tècniques. En cas contrari, no s’admetrà l’oferta.
B) Característiques tècniques del vehicle (puntuació màxima: 55 punts).

Característiques puntuables.

Punts

1

Potencia del motor, entre 40 kW i 90 kW

10

2

Energia emmagatzemada en les bateries a plena càrrega , entre 20kWh i 60 kWh

10

3

Càrrega útil del vehicle, entre 600 kg i 1500 kg

8

4

Longitud total del vehicle. Entre 4,00 m i 4,50 m

5

5

Volum de càrrega, entre 3 m3 i 5 m3

8

6

Roda de recanvi

1

7

Aire condicionat

5

8

Dispositiu de remolc del vehicle

2

9

Porta de darrera amb dues fulles

3

10 Portes laterals corredisses en la zona de càrrega.

3
Puntuació

55

Per a la valoració d’aquest apartat serà imprescindible acompanyar la fitxa tècnica del vehicle
ofertat, a més de qualsevol altra documentació tècnica o comercial, en la qual hauran de quedar
reflectides les característiques tècniques puntuables ofertades. En cas contrari, no seran puntuades.

C) Ampliació del període de garantia mínima de 2 anys, sense càrrec, dels vehicles subministrats i
complements: fins a 5 punts.

Ampliació del període de garantia

Marcar amb (X)

1 any (2+1): 3 punts
2 anys (2+2): 5 punts
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D) Proximitat del taller (puntuació 5 punts)
Nom taller

Adreça del taller

Veure apartat D) del Lot 1 dels criteris objectius d’adjudicació establerts en el plec de clàusules
administratives particulars.
→
→

Fins a 5 kilòmetres en línea recta des de la seu d’Aigües del Prat SA: 5 punts
De 5,01 fins a 10 kilòmetres en línea recta des de la seu d’Aigües del Prat SA: 2 punts

Lloc, data, segell i signatura del licitador
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