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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE PER A VEHICLES MUNICIPALS

CLÀUSULA 1 OBJECTE I NECESSITAT DEL CONTRACTE.
L’objecte del present plec és definir les condicions tècniques que han de regir per a la
contractació del subministrament de combustibles carburants per al conjunt de
vehicles i maquinària de la flota municipal de l’Ajuntament de Premià de Dalt per al
desenvolupament ordinari de les tasques de gestió del municipi.
Lots: L’objecte del contracte es divideix en els següents LOTS:

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l''autenticitat del document a
https://bpm.premiadedalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el ''Codi Segur de Verificació'' que apareix a la capçalera.

Lot 1: Subministrament de combustible per vehicles municipals (benzina)
S'entén per vehicles municipals aquells que siguin propietat de l’ajuntament i/o aquells
que utilitzin el sistema de Leasing o de rènting siguin utilitzats pels diferents serveis de
l'Ajuntament.
L’empresa subministradora ha d’assegurar-se que el vehicle o/i la maquinaria pertany
a la flota municipal i que l'usuari està autoritzat per a efectuar el proveïment a càrrec
del Ajuntament
A l'annex 1 d'aquest plec, es relacionen els vehicles objecte del subministrament de
combustible.
Quan es produeixi una variació en la flota (alta o baixa de vehicles), l'Ajuntament
comunicarà a l'empresa adjudicatària del contracte la relació actualitzada de vehicles
que poden ser subministrats de combustible a l'estació, d’acord amb el sistema de
control i gestió acordat.
En els punts de distribució, l’empresa adjudicatària haurà de garantir:
-

El subministrament dels següents tipus de combustible:
- Gasolina sense plom 95.
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-

Haurà de garantir les estacions de servei que estiguin a menys de 5.000 m de
l’Ajuntament (plaça de la Fàbrica, 1).
Aquesta ubicació s’exigeix tenint en consideració la minimització de les
emissions de gasos contaminats, reducció de consum de combustible, reducció
de les pèrdues de temps per desplaçaments i la rapidesa en la resposta davant
les emergències

-

Garantir la prestació del subministrament amb control presencial tots el dies de
l’any entre les 7.00 hores i les 22.00 hores.
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Lot 2: Subministrament i transport de combustible d’automoció i maquinària municipal
en dipòsit
Subministrament i transport de combustible d’automoció i maquinària municipal en
dipòsit legalitzat de 3000 litres, que estarà ubicat dins la nau industrial propietat de
l’ajuntament Premià de Dalt situada el carrer Tramuntana núm. 13 de Premià de Dalt.
L’empresa subministradora adjudicatària haurà de garantir:
-

El subministrament dels següents tipus de combustible:
Gasoil automoció A.

- Garantir el subministrament total del dipòsits en un termini no superior a 48
hores, un cop hagi set requerit per part de l’ajuntament el servei

CLÀUSULA 2. CONDICIONS DEL SUBMINISTRAMENT DEL LOT 1.
1-1. El subministrament dels carburants es durà a terme d’aquesta forma:
1-1-1. El contractista lliurarà per a cada un dels vehicles adscrits a l’Ajuntament,
així com per a qualsevol maquinària, dipòsit o grup electrogen, que necessiti la
gasolina del sortidor, una targeta amb banda magnètica que l’identificarà
davant del punt de subministrament com a usuari autoritzat per a proveir-se de
carburant.
2
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1-1-2. A cada targeta s’incorporarà la informació dels productes que pot
adquirir, de tal manera que, per exemple, una targeta que només tingui
associada la compra de gasolina gasoil no podrà adquirir gasoil.
1-1-3. L’empresa adjudicatària no subministrarà carburant ni altres productes a
cap usuari que presenti una targeta amb una identificació que no coincideixi
amb la del vehicle que porta o de la maquinaria que vol ser objecte del
subministrament, o que no coincideixi amb el producte que pretén adquirir.
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1-1-4. En cas de ser un vehicle el que és objecte de subministrament, el
conductor del vehicle informarà a l’empleat del nombre de quilòmetres que
marqui l’indicador del vehicle, per tal d’afegir aquesta informació amb la resta
que configura l’expedició del subministrament.
1-1-5 El contractista lliurarà dues targetes “comodí”, una al cap de la Policia
Local i l’altra al Cap de la Brigada.

1-2. Cadascun dels subministraments efectuats estarà identificat per:
Pel que fa al subministrament directe a sortidor:
 Departament on està adscrit el vehicle/ màquina/ generador
 Núm. de matrícula (en cas de ser un vehicle)
 Nom del treballador municipal
 Tipus de combustible
 El número que registra el comptaquilòmetres (en cas de ser un vehicle)
 El número de la targeta que permet el subministrament
 Preu del sortidor del dia en què s’efectua el subministrament.
 L’aplicació dels impostos i taxes ( en el cas de gasolina)
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 IVA
1-3. L’estació de servei formalitzarà en dos exemplars un rebut del producte
subministrat en què hi figuraran les dades indicades anteriorment, i on l’usuari que
demani el subministrament haurà de signar. Un exemplar d’aquest rebut quedarà en
poder del conductor del vehicle i l’altre en l’estació de servei.
1-4. En cas de pèrdua d’una targeta, es comunicarà al contractista perquè la doni de
baixa a tots els efectes, i se’n demanarà una de nova, mentrestant, en cas de
necessitat, es podria utilitzar les targetes “comodí”.
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1-5. En cas de sol·licitud de noves targetes, per reposició de targetes existents o per a
nous vehicles, el contractista les haurà de lliurar en el termini màxim de 7 dies naturals
des de la sol·licitud per part de l’Ajuntament, mentrestant també es podries utilitzar
les targetes “comodí”.
1-6. Tant les targetes inicials com les que es vagin sol·licitant posteriorment, no
comportaran cap càrrec econòmic per aquest Ajuntament. En cas de pèrdua o de
malbaratament d’alguna d’elles, seran restituïdes sense cap cost econòmic. Les
sol·licituds només les pot efectuar el responsable del contracte municipal.
1-7. En cas que, per qualsevol circumstància, el contractista no pogués donar el servei
contractat, ho comunicarà de forma fefaent amb la major antelació possible a
l’Ajuntament, indicant l’abast de la disminució del servei, tant geogràficament com
temporalment. Casos específics són les vagues de personal i tancaments patronals,
que, en la mesura que sigui possible, s’hauran de comunicar amb un mínim de 24
hores d’antelació. En els casos en què es puguin donar alternatives les comunicaran a
l’Ajuntament.
1-8. El contractista lliurarà un resum d’operacions per a cada vehicle amb targeta que
contindrà les dades de l’apartat 1.2, quan ho requereixi els serveis de la Unitat de
Contractació.
1-9. Els canals de comunicació seran el telefònic i el correu electrònic.

1-10 La facturació s’adreçarà al Registre de Factures Municipal. Les factures tindran
una periodicitat mensual i es facturarà d’acord amb els serveis i/o vehicles assignats
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per l’ajuntament. La relació de vehicles serà facilitada per l’Ajuntament a l’adjudicatari
del contracte abans de la seva entrada en vigor.
La factura desglossarà, com a mínim, la següent informació:
- Matrícula de vehicle/Servei al que es subministra
- Tipus de combustible.
- Litres subministrats.
- Preu del combustible.
- Import final.

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
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1-11 Estimació del consum anual
S'estima que el nombre de litres de carburant per automoció consumits anualment per
la flota de vehicles de l'Ajuntament és el relacionat a la taula següent:

combustible
Gasolina sense plom 95

litres
8.540,40

El cost anual aproximat d’aquests productes ascendeix a la quantitat de 8.520,76 €
(sense IVA )
La quantitat anteriorment assenyalada és estimativa, i s’ha obtingut de la mitjana del
consum en els últims tres anys.

No es garanteix un consum mínim, ja que aquest variarà en atenció a les necessitats
municipals i als canvis de combustible (electricitat, gas natural,..) que pugui decidir
l’Ajuntament.
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La previsió del consum previst s’ha realitzat amb la mitjana del consum en els últims
tres anys, tot i que aquesta previsió es pot veure incrementada o disminuïda, entre
d’altres, als següents conceptes: de més treballs, augment de la flota de vehicles o
maquinària.
1-11 Preu de mercat i determinació de preu
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Els licitadors presentaran la seva oferta econòmica, on indicarà el percentatge de
descompte per litre subministrat, sobre el preu de referència “abans d’impostos” que
figuri per a Espanya al Weekly oil Bulletin, https://ec.europa.eu/energy/en/dataanalysis/weekly-oil-bulletin, editat per la Direcció General d’Energia de la Comissió
Europea, amb exclusió de les taxes i impostos.
En el cas que, per part de l'empresa adjudicatària, es dugués a terme una promoció
dels seus productes amb descomptes especials superiors a l'oferta presentada en
aquest concurs, s'aplicarà automàticament el descompte de la promoció durant el
temps en què la mateixa resulti inferior als preus contractats com a conseqüència del
present concurs.

CLÀUSULA 3. CONDICIONS DEL SUBMINISTRAMENT DEL LOT 2.
2-1 Els serveis de la Unitat de Contractació faran la comanda del carburant a l’empresa
adjudicatària i li facilitarà un número de comanda.
2-2 El subministrament dels carburants es durà a terme en al Magatzem dels Serveis
Municipals ubicat al c/Tramuntana núm. 13 de Premià de Dalt. On es disposarà en els
dipòsits de titularitat municipal.
2-3 Quan es faci el subministrament, el treballador de l’empresa haurà d’aportar dos
exemplars de rebut del producte subministrat en què hi figuraran les dades indicades a
continuació, i que l’encarregat municipal on es subministri el carburant haurà de
signar. Un exemplar d’aquest rebut quedarà en poder de l’encarregat i l’altre del
treballador de l’empresa.
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 Número de comanda
 Dipòsit on va destinat el combustible
 Tipus de combustible
 Preu del combustible
 L’aplicació dels impostos i taxes
 IVA
 % de descompte oferta (aplicable una vegada inclosos tots els impostos i
taxes).
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2-4 El contractista lliurarà un resum d’operacions que contindrà les dades de l’apartat
2-3, quan ho requereixi els serveis de la Unitat de Contractació.
2-5 Els canals de comunicació seran el telefònic i el correu electrònic.
2-6 La facturació s’adreçarà al Registre de Factures Municipal. Les factures tindran una
periodicitat mensual i es facturarà d’acord amb els serveis i/o vehicles assignats per
l’Ajuntament. La relació de vehicles serà facilitada per l’Ajuntament a l’adjudicatari del
contracte abans de la seva entrada en vigor.
La factura desglossarà, com a mínim, la següent informació:
- Servei al que es subministra
- Tipus de combustible.
- Litres subministrats.
- Preu del combustible.
- Descompte.
- Import final.
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2-7 Estimació del consum anual
S'estima que el nombre de litres de carburant per automoció consumits anualment per
la flota de vehicles de l'Ajuntament és el relacionat a la taula següent:
- Gasoil automoció A.

combustible
Gasoil automoció A

litres
17.679,60

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
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El cost anual aproximat d’aquests productes ascendeix a la quantitat de 18.775,99 €
(sense IVA)
No es garanteix un consum mínim, ja que aquest variarà en atenció a les necessitats
municipals i als canvis de combustible (electricitat, gas natural,..) que pugui decidir
l’Ajuntament.
Aquesta estimació realitzada del consum anual amb la mitjana del consum en els
últims tres anys, es podrà veure incrementada o disminuïda per varis motius: augment
de feines, nous vehicles etc....
2-8 Preu de mercat i determinació de preu
Els licitadors presentaran la seva oferta econòmica, on indicarà el percentatge de
descompte per litre subministrat, sobre el preu de referència “abans d’impostos” que
figuri per a Espanya al Weekly oil Bulletin, https://ec.europa.eu/energy/en/dataanalysis/weekly-oil-bulletin, editat per la Direcció General d’Energia de la Comissió
Europea, amb exclusió de les taxes i impostos.
En el cas que, per part de l'empresa adjudicatària, es dugués a terme una promoció
dels seus productes amb descomptes especials superiors a l'oferta presentada en
aquest concurs, s'aplicarà automàticament el descompte de la promoció durant el
temps en què la mateixa resulti inferior als preus contractats com a conseqüència del
present concurs.
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PRESSUPOST DE LICITACIÓ. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
Pressupost Base de licitació. El pressupost de licitació anual d’ambdós lots és de
27.296,75 € , (IVA exclòs) al que li correspon màxim la quantitat de 5.732,30 € en
concepte d’IVA (21%), el que fa un pressupost màxim de 33.029,06 € amb IVA.
Per cada lot, el pressupost base de licitació màxima anual és el següent:

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
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Lot 1: Subministrament de combustible per vehicles municipals (benzina)
PRESSUPOST BASE SENSE IVA
IVA (21%)
PRESSUPOST BASE AMB IVA
8.520,76 €
1.789,35 €
10.310,11 €
Lot 2: Subministrament i transport de combustible d’automoció i maquinària
municipal en dipòsit (gasoil)
PRESSUPOST BASE SENSE IVA
IVA (21%)
PRESSUPOST BASE AMB IVA
18.775,99 €
3.942,95 €
22.718,94 €
De manera que el valor estimat del contracte (VEC), dels dos lots és de
131.024,40 € (IVA exclòs), corresponent a la durada del contracte més les possibles
pròrrogues més la modificació prevista del contracte.
En tractar-se d’un contracte de subministrament de béns de forma successiva i per
preu unitari, sense que el nombre total d’entregues es defineixi amb exactitud, tenint
en compte que es tracta d’una previsió de consum anual, s’entén que el pressupost de
licitació és el pressupost màxim, això és, la despesa màxima que l’Ajuntament pot
realitzar.
La fixació del pressupost màxim no implica, en cap cas, que l’Ajuntament quedi obligat
a realitzar la totalitat de l’import adjudicat. D’aquesta manera els subministraments es
realitzaran en funció de les necessitats de l’ajuntament i pels preus unitaris que
resultin adjudicats, no estant obligats, en cap cas, a consumir la totalitat del pressupost
màxim previst o import adjudicat i, en conseqüència, l’adjudicatari no podrà exigir que
consumeixi la totalitat de l’import noi cap tipus d’indemnització per aquesta raó.
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ANNEX I: VEHICLES MUNICIPALS

1
2
3
4

MATRICULA
1852-JBW
7276-KMX
3750-KNR
9416-FGZ

MATRICULA
CAMIÓ BASCULANT
VEHICLE 4X4
VEHICLE 4X4
MOTO

MARCA
PIAGGIO
TOYOTA
TOYOTA
KYMCO

MODEL
PORTER
RAV 4
RAV 4
XCITING
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