AJUNTAMENT D’ESPARREGUERA
Contractació de subministrament de petita maquinària,
eines i material fungible per al desenvolupament del
Plans d’Ocupació de l’Ajuntament d’Esparreguera
Informe de necessitats i Plecs de Prescripcions tècniques
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1. Assumpte.
Contracte del subministrament de petita maquinària, eines i material fungible (electricitat i
pintura) per al desenvolupament del personal contractat a través dels Plans d’Ocupació de
l’Ajuntament d’Esparreguera

2.

Antecedents i justificació de la necessitat

És necessari procedir a la contractació del subministrament de maquinària i eines petites i
material fungible (material elèctric i pintura) per als manteniments puntuals en la via pública i
equipaments que durà a terme el personal contractat a través dels Plans d’ocupació per a la
unitat operativa d’obres i serveis de l’Ajuntament d’Esparreguera, als efectes de donar
compliment les diferents competències municipals descrites de l’article 25.2 de la Llei 7/1985,
Reguladora de les Bases del règim local (LRBRL).
Algunes de les referides competències tenen caràcter obligatori, d’acord amb allò que
disposa l’article 26.1 del mateix text normatiu.
La necessitat que es pretén satisfer és el subministrament de maquinària i eines petites i
material fungible (material elèctric i pintura) per al desenvolupament dels manteniments per
al personal contractat a través dels Plans d’ocupació de l’ajuntament d’Esparreguera .
L’Ajuntament no disposa dels mitjans personals ni materials necessaris per tal d’executar
directament la prestació, per això el motiu d’aquesta contractació
El contracte proposat és idoni per satisfer la necessitat abans indicada i respon al principi
d’eficiència de la contractació.
Existeix un contracte de subministrament d’eines petites que no cobreix les necessitats d’aquest
contracte, ja que el material necessari és més específic ( també inclou maquinària i elements
especials que no contempla l’anterior contracte). També existeix un contracte de
subministrament de material fungible (material elèctric i pintura) per al manteniment de via
pública i edificis que no cobreix les necessitats sorgides a la vila d’Esparreguera per aquest any
2021 donat que s’amplia l’àmbit d’actuació de les mateixes. L’import proposat en aquest
contracte supera en ambdós casos el 20% que preveu la modificació dels contractes adjudicats
anteriorment.
A més a més, les necessitats a cobrir mitjançant aquests contractes no són les mateixes que el
contractes de subministrament anteriors.
En el cas de la maquinaria i eines petites, el contracte en execució té com a finalitat
subministrar eines petites necessàries per al funcionament ordinari de la brigada d’obres i
serveis i la brigada de neteja viaria, en canvi el present contracte és puntual i té com a finalitat
subministrar eines petites per donar cobertura a l’ampliació puntual i temporal del personal
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d’aquestes brigades degut a l’aprovació dels Plans d’Ocupació, amb caràcter posterior a la
licitació i adjudicació del contracte en execució.
En el cas del material fungible les necessitats a cobrir mitjançant aquest contracte son
reparacions més exhaustives com: canviar els bastons (postes) elèctrics de l’antiga N-II, pintar
l’equipament de la piscina d’Estiu, etc. Mentre que el contracte en execució té com a finalitat el
manteniment ordinari de la via publica i equipaments. (canvi de lluminària espatllada, pintura de
grafitis, arranjament puntuals de treballs sorgits per un deteriorament puntual, etc.). El present
contracte és puntual i té com a finalitat subministrar aquest material per donar cobertura al
desenvolupament d’aquestes accions mitjançant l’ampliació puntual i temporal del personal
d’aquestes brigades a través dels del Plans d’Ocupació que es va aprovar amb caràcter
posterior a la licitació i adjudicació del contracte en execució.
El contracte està previst en el Pla de contractació 2020-2023.

3.

Objecte de contracte.

L’objecte del contracte és doncs el subministrament subministrament de petita maquinària,
eines i material fungible (electricitat i pintura) per al desenvolupament del personal
contractat a través dels Plans d’Ocupació de l’Ajuntament d’Esparreguera.
El contracte es dividirà en els següents lots:






Lot 1.- Maquinària
Lot 2.- Eines petites i altre material
Lot 3.- Elements especials
Lot 4.- Subministrament de materials d’electricitat i fontaneria
Lot 5.- Subministrament de materials de pintura

El servei contractant notificarà la petició dels materials que vol adquirir per mitjà de correu
electrònic, i el licitador realitzarà el subministrament del material demanat, en el termini de cinc
(5) dies hàbils, des de la recepció de l’avís
En compliment de l'art. 202 de la nova Llei de Contractes del Sector Públic, es proposa incloure
en el plec de clàusules administratives particulars la condició especial d’execució de la
percepció per part dels treballadors a adscriure a l’execució d’un salari superior als 1.000,00€
mensuals íntegres, amb dues pagues extres del mateix import i una jornada laboral màxima de
40 hores setmanals.
Aquest contracte està sotmès a les normes de Dret administratiu (contractes obres, concessió
d’obres, subministraments, serveis i concessió de serveis).

4. Persona responsable del contracte
La persona responsable del contracte és la Cap d’Unitat d’Equipaments i en el seu defecte
l’Encarregat de la Brigada d’obres i serveis.
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5. Material a subministrar Lot 1
La maquinària a subministrar a que fa referència el LOT 1 i els preus unitaris de referència só n

els que s’inclouen en la taula següent:
LOT 1 : MAQUINÀRIA
PREU UNITARI
sense IVA

ELEMENT
Generador elèctric Honda 3000W (3KVA) 230 v o similar
Bufador Stihl BG86 o similar
Bufador Husqvarna 536 LIB BATERIA o similar
Desbrossadora Husqvarna 545RX o similar
Trepant Hitachi DV20VB2 o similar
Trepant percutor HIKOKI DV18DBL2 o similar
Martell picador Hitachi H60MC o similar

757,00 €
335,00€
495,00 €
864,53 €
158,40 €
402,00€
515,90 €
600,00 €
144,10 €
121,00 €
165,00 €

MARTELL picador 431 650W 2,6 SDS amb bateria o similar
Míni-amoladora Hitachi G13SB3 o similar
Amoladora Hitachi G23SW2w7 o similar
AMOLADORA D.125 AG18 a bateria 18V SPIT o similar
FORMIGONERA BIGMAT 150lt o similar

355,00 €

6. Material a subministrar al Lot 2
Les eines i material divers a subministrar a que fa referència el LOT 2 i els preus unitaris de
referencia són els que s’inclouen en la taula següent:
LOT 2 : EINES PETITES I MATERIAL DIVERS
ELEMENT

PREU UNITARI
sense IVA

Serres xerrac Silky Zubat 300 mm o similar
Bobina fil Stihl 3,3 mm -142 mts o similar
Recollidor Plastiken o similar
Escombra alta exteriors o similar
Atornillador bateria Hitachi DV18DJL o similar
Disc polir 125 x 22,23 mm - DLZ1253080 o similar
Disc ferro-inox 125 x 1,6 x 22,23 mm - 782312 o similar
Disc tall de ferro 125 x 1 x 22,23 mm o similar
Disc Carat ferro 230 x 3,0 x 22,23 mm o similar
Disc diamant Bosch 230 (obra general) o similar
CISELL pla SDS-MAX 25x400mm o similar
CISELL punta SDS-MAX 400mm o similar
MACETA 5308-B N 1,4kg 280x133mm mànec fusta o similar
MACETA goma negra 500gr 340x125x75mm o similar

48,27 €
54,84 €
3,27 €
5,23 €
177,10 €
6,05 €
2,53 €
1,65 €
2,41 €
59,95 €
15,00 €
15,00 €

CISELL octagonal 480gr 250x18mm BELLOTA amb protecció per les mans

15,50 €

23,00 €
15,00 €
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PALETA Catalana 475g 165x120mm 5841-B BIM mànec bimaterial
PALETI 160g 125x75mm mànec fusta
LLANA de goma duresa mitjana TERMOFLEX RUBI o similar
PALA quadrada mànec anella 1030x335mm BELLOTA o similar
PALA punta mànec anella 2085g 1040x335mm BELLOTA o similar
PIC mànec anella 1030x335mm BELLOTA o similar
ALCOTANA destral-pala 600g 335x290x42mm mànec fusta
MANEC anella per pala 5501 i 5502 700mm
MANEC aixada M6-900 900 x ø43mm
CARBONERA Nº2 30 litres – KANGURO o similar
GAVETA Nº1,5 12lt – KANGURO o similar
CUBELL de plàstic negre 10l GOMA NATURAL o similar
FLEXOMETRE TYLON STANLEY 5mts o similar
NIVELL magnètic 60cm TUBULAR FATMAX PRO o similar
PLOMADA 50250 200gr BELLOTA o similar
POLS blava (pot 225gr) blauet
CUTER retràctil 18mm. metàl·lic INTERLOCK o similar
ESCAIRE de 60cm per paleteria
ESCOMBRA de plàstic domèstica SENSE MANEC
CAIXA eines JUMBO tanca metàl·lica 19" 49cm STANLEY o similar
ESTOIG joc 9 claus ALLEN punta bola 9 BIGMAT o similar
TENALLA cremallera KNIPEX 250mm o similar
Jocs de tornavisos de 6 peces, 1.000 V Stanley FatMax o similar
Comprovador de tensió RS PRO DT-9230, fins a 600V ac / dc, prova de
continuïtat, IP64, CAT III 1000 V, CAT IV 600V o similar
ALICATE Universal KNIPEX 200mm o similar
ALICATE Tall diagonal KNIPEX 180mm o similar
Claus fixes, Joc 8 peces diverses mides, o similar
Claus de GOT - Palmera, joc de 8 claus. o similar
Escombra metàl·lica pues planes
Escombra industrial de fibres MILL-PLAST de polipropilè, mànec d'alumini
extraible, o similar
Recanvi boquilla esquerra HOAF TH15 (90030509 ) o similar

25,00 €
23,00 €
13,50 €
28,00 €
28,00 €
28,00 €
23,00 €
12,00 €
12,00 €
14,50 €
11,50 €
8,50 €
9,00 €
48,00 €
12,50 €
5,20 €
12,00 €
25,50 €
2,20 €
28,00 €
18,50 €
30,00 €
35,50 €
58,00 €
28,00 €
28,00 €
42,00 €
42,00 €
18,00 €
8,00 €
46,19 €

7. Material a subministrar al Lot 3
Els elements especials a subministrar a que fa referència el LOT 3 i els preus unitaris de
referencia son els que s’inclouen en la taula següent:
LOT 3 : ELEMENTS ESPECIALS
ELEMENT
Cremador d'herbes HOAF model THIT 15 o similar
Carretilla HOAF especial bombona de propà d'11 kg o similar

PREU UNITARI
sense IVA
937,50 €
692,00 €
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Raspalls laterals mà. SCHMIDT CLEANGO, 600x240 mm. PLP vermell i acer, 4
files de 260 mm d'alçada. c/4 visos de subjecció M10x60 mm o similar . Preu
pacs de 3

290,31 €

Vinagre BIOEMPE 20º / 1000 lts. o similar

760,33 €

8. Material a subministrar al Lot 4
El material d’electricitat a subministrar a que fa referència el LOT 4 i els preus unitaris de
referència són els que s’inclouen en la taula següent:
LOT 4: MATERIAL D'ELECTRICITAT
ELEMENT
Columna troncocònica 3,5mts
Columna troncocònica 4mts
Columna troncocònica 6mts
Columna troncocònica 8mts
Columna NICHOLSON o similar
Bàcul 8m amb braç 1,5mts
Bàcul 9m amb braç 1,5mts
Llumenera NOVATILU INNOVA Led 80W 4000K asimètrica Doble nivell o similar
Llumenera CARANDINI CITIMAX SCL.L043.ST3.CP2.C9.LRTSC.CI.C-PROTEC
900210_019225 o similar
Interruptor horari ORBIS INCA DUO QRD 230V o similar
Interruptor Horari ORBIS UNO QRD 230V o similar
Làmpada TUBULAR LED LUXLIGHT 30w 4000k litu3084 o similar
Lamp. LED TUBULAR LUXLIGHT LITU408440 E-40 40W 4000K o similar
Lamp. VIALOX NAV-T 100 SUPER 4Y VSAP o similar
Lamp. VIALOX NAV-T 150 SUPER 4Y VSAP o similar
Lamp. VIALOX NAV-T 400 SUPER 4Y VSAP o similar
React. ELT VSI 10/23-2P-RASE-CA-P 100W o similar
React. ELT VSI 15/23-2P-RASE-CA-P 150W o similar
React. ELT VSI 40/23-2P-RASE-CA-P 400W o similar
Lamp. LUMILUX L18/840 18W d.26mm o similar
Lamp. LUMILUX L36/840 36W d.26mm o similar
Lamp. LUMILUX L58/840 58W d.26mm o similar
Cebador ST-111 GRP P/LAMP. 4-80W 230V
Cebador ST-151 GRP P/LAMP. 4-22W 230V
OSRAM SUBSTITUBE ADVANCED T8 EM ST8A-0,6M-7,3W-840-EM o similar
OSRAM SUBSTITUBE ADVANCED T8 EM ST8A-1,5M-20,6W-840-EM o similar
Projector OSRAM LEDVANCE FLOODLIGHT 50W 4000K o similar
Projector OSRAM LEDVANCE FLOODLIGHT 100W 4000K o similar

PREU
UNITARI
sense IVA

130,00 €
170,00 €
180,00 €
230,00 €
115,00 €
260,00 €
295,00 €
310,00 €
320,00 €
125,00 €
98,00 €
25,00 €
28,00 €
5,72 €
6,10 €
8,25 €
20,32 €
21,62 €
26,94 €
1,05 €
1,12 €
1,50 €
0,25 €
0,20 €
6,59 €
10,00 €
30,00 €
100,00 €

9. Material a subministrar LOT 5
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El material de pintura a subministrar a que fa referència el LOT 5 i els preus unitaris de
referència són els que s’inclouen en la taula següent:

LOT 5: MATERIAL DE PINTURA
PREU
UNITARI
sense IVA

ELEMENT
Cinta Emmascarat 80º 36x45mts caarQ o similar
Dissolvent Universal Extra Plàstic 25L
Pintura Blanco senyalització 25Kg
Pintura Senyalització groga 25Kg
Pintura Vial Senyalització Negra Ral 9005 15 Lt.
Pintura Vial Senyalització blau Ral 5005 15 Lt.
Pintura Plàstica interior 15Lt.
Pintura Plàstica façanes 15Lt.
Esprotec Clàssic Brillant Tabaco 4L.
Rodillo Ø60 Bicolor Soft Grip 22Cm.Acolchado o similar
Rodillo Midi Plus Antigota Ø40 15 Cm Pentrilo o similar
Mini Rodillo Varilla Larga Flex.60 Cms Mango B. Pentrilo o similar
Reixeta metàl·lica para Cubetes 16 Lt. (28 x 28cm) Pentrilo o similar
Joc Espàtules Inox Pentrilo o similar
Paletina Triple 131 Mànec Faig Nº12
Paletina Triple 131 Mànec Faig Nº24
Aguaplast Standar 15Kg.
Oxyte Forja Grano Fino Negro 4Lt.
Esmalt Martele Base Gris 4Lt. o similar
Dekor Lasur Satinado Nogal 4Lt. O similar

2,50 €
95,00 €
135,00 €
150,00 €
210,00 €
220,00 €
35,00 €
70,00 €
90,00 €
11,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
6,00 €
2,00 €
5,00 €
40,00 €
95,00 €
90,00 €
75,00 €

10. Preu del contracte.
El preu del contracte de referencia amb càrrec a les aplicacions 420 1532 2219903, és per un
import total de 72.376,50 € ( setanta-dos mil tres-cents setanta-sis euros amb cinquanta
cèntims), sense IVA i de 87.575,57 € (vuitanta-set mil cinc-cents setanta-cinc euros amb
cinquanta-set cèntims) IVA del 21% inclòs.

IMPORT ANUAL
OBJECTE
Lot 1 Subministrament de
maquinària
Lot 2 Subministrament eines
petites i altre material

BASE IMPOSABLE

IVA 21 %

TOTAL

9.240,89 €

1.940,59 €

11.181,48 €

12.976,85 €

2.725,14 €

15.701,99 €
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Lot 3 Subministrament d’elements
especials
Lot 4 Subministrament de
material d'electricitat
Lot 5 Subministrament de
material de pintura

TOTAL

3.306,96 €

694,46 €

4.001,42 €

35.537,19 €

7.462,81 €

43.000,00 €

11.314,61 €
72.376,50 €

2.376,07 €
15.199,07 €

13.690,68 €
87.575,57 €

El preu del contracte s’ha estimat atenent al preu general del mercat. En el seu càlcul s’han
tingut en compte els convenis col·lectius sectorials, nacionals, autonòmics i provincials
aplicables, atenent al lloc de la prestació.
Atès que no està definida amb exactitud la quantia total del contracte per dependre de la
casuística de les necessitats municipals, l’Ajuntament d’Esparreguera no està obligat a esgotar
la totalitat del pressupost màxim. El contracte que s’aprova amb pressupost base de licitació
màxim referit als preus unitaris, que s’ha calculat com a estimació màxima de consum anual.

11. Durada del contracte.
El contracte tindrà una durada de cinc (5) mesos, essent susceptible d’una pròrroga de cinc (5)
mesos. Aquesta durada es concreta tenint en compte la naturalesa de les prestacions, les
característiques del seu finançament i la necessitats de sotmetre’n la realització periòdicament
a concurrència (art. 29 LCSP).

12. Criteris de valoració
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ LA VALORACIÓ DELS QUALS ES PRODUEIX DE FORMA
AUTOMÀTICA
Sobre els criteris d’adjudicació, la valoració dels quals es produeix de forma automàtica a fi i
efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat.
Les empreses que, en la seva oferta econòmica, superin el pressupost màxim de licitació i les
empreses que no presentin una oferta econòmica quedaran excloses de la licitació.
CRITERIS APLICABLES A TOTS ELS LOTS

Puntuació total ............................................................................. Màxim 100 punts
Oferta Econòmica.- Puntuació màxima 90 punts

Màxim 90
punts
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El licitador oferirà una rebaixa al preu establert a l’apartat 5 al 9 d’aquest Plec
respecte al LOT que es vulgui presentar.
La puntuació màxima serà per l’oferta més baixa, considerant la suma dels
diferents imports dels serveis a prestar, i només per aquesta. Per a la resta
d’ofertes s’aplicarà la fórmula següent:
Puntuació total = (MO / OL) *90
MO = Millor oferta ( la de menor preu obté automàticament la màxima puntuació)
OL = Oferta objecte de valoració

Abans de l’aplicació d’aquesta formula es procedirà a la suma de tots els preus
unitaris que integren l’objecte de valoració.
Cas que algun dels preus de l’oferta superi l’import màxim establert en aquest
plec la proposta que el contingut serà exclosa. Si en la proposta del licitador
s’omet algun preu s’entendrà que aquest correspon amb l’import del preu unitari
màxim fixat en aquest document.
S’escull aquesta criteri de valoració per tal de fomentar la competitivitat de les
ofertes en relació al preu.

Terminis de lliurament.- Puntuació màxima 10 punts

Màxim 10
punts.

Es valorarà el termini de lliurament del material demanat, respecte l’establert a
l’Informe de necessitats i PPT, en el seu apartat 3, amb un màxim de 10 punts.
Es valorarà segons la taula següent:
 Si s’oferta lliurar el material en els següents dos (2) dies naturals, des de la
recepció de l’avís per part del servei gestor: 10 punts.

 Si s’oferta lliurar el material en els següents tres (3) dies naturals, des de la
recepció de l’avís per part del servei gestor: 7 punts.

 Si s’oferta lliurar el material en els següents quatre (4) dies naturals, des de la
recepció de l’avís per part del servei gestor: 5 punts.
S’escull aquesta valoració per tal de fomentar la celeritat en la provisió dels
elements que es demanen segons necessitats del servei

13. Obligacions de l’adjudicatari
L’adjudicatari serà responsable de la qualitat tècnica del material subministrat, així com de les
conseqüències que es dedueixin per a l’Administració o per a tercers de les omissions, errors,
mètodes inadequats o conclusions incorrectes en la execució del contracte, segons l’art. 311 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic

14. Assegurances
10

Degut a la tipologia de la prestació no es preveu cap tipus d’assegurança

15. Subrogació
No és procedent

16. Subcontractació
L’adjudicatari únicament podrà subcontractar vàlidament fins un 50% de l’import d’adjudicació,
IVA exclòs, de cadascun dels lots, mitjançant la comunicació prèvia i per escrit a l’ajuntament i
de conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 215 LCSP.

17. Lloc de prestació del contracte
Totes les entregues del material seran a la Masia de Can Roca, al carrer Tallaferro s/n,
d’Esparreguera, al magatzem municipal o obra, que s’indiqui en el moment de realitzar la
comanda, sempre dins del terme municipal d’Esparreguera.
El transport haurà de quedat inclòs dins del preu de la comanda i no és podrà facturar a part.
El lliurament de material serà dins de l’horari laboral de l’Ajuntament d’Esparreguera, que serà
pactat en el moment de realitzar la comanda.
Els subministraments es realitzaran segons demanda del servei, i mai superarà l’import màxim
assignat a cada lot.

Si el material que tingues un volum considerable s’haurà de lliurar amb camió que
disposi de plataforma elevadora, descarregar-ho i lliurar els elements demanats de
manera que la seva manipulació a peu pla sigui el més fàcil
18. Modificació del contracte.
No es preveu la modificació del contracte. En qualsevol cas, el contracte només es pot
modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma que s’especifiquen en aquesta
clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203 a 207 de la LCSP.
La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se quan es
compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de
conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats
previstes en l’article 207 de la LCSP.
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin,
aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu
inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de
contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el
contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP.
Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix l’article
153 de la LCSP i la clàusula 18 d’aquest plec. L’anunci de modificació del contracte, juntament
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amb les al·legacions de l’empresa contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin
amb caràcter previ a l’aprovació de la modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària
com els que emeti l’òrgan de contractació, es publicaran en el Perfil del Contractant.

19. Facturació
És facturarà una única vegada per comanda efectuada, a la Unitat d’Equipaments de
l’Ajuntament d’Esparreguera.
En la factura es detallaran els elements servits i s’adjuntarà els albarans d’entrega, degudament
signats per les dues parts.

20. Requisits del contractista
Solvència econòmica: El licitador haurà d’acreditar com a mínim una solvència econòmica i
financera fixada en 40.000,00€ (quaranta mil euros) anuals de volum de negoci, referit al millor
exercici dintre dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici de les
activitats de l’empresari.
Solvència tècnica: El licitador haurà d'acreditat fer un subministrament igual o similar als que
constitueixen l’objecte del contracte, en els últims tres anys, per un valor mínim de 15.000,00 €
Garantia definitiva: preu d'adjudicació

21. Termini de garantia
El període de garantia dels materials subministrats serà de 2 anys, començant a comptar
aquest termini a la data de l’albarà de lliurament, transcorregut el qual sense objeccions per part
de l’administració quedarà extingida la responsabilitat del contractista per raó de deficiències
del subministrament efectuat.

22. Termini de recepció
El període de recepció del contracte serà d’un (1) mes des de la data de finalització del
contracte.
Esparreguera, a data de la signatura digital
Nativitat Sanchez Garcia
Cap d’Unitat Operativa d’Equipaments
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