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351/2018 CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT DE CARBURANTS
Plec de clàusules tècniques particulars

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HA DE REGIR LA
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE CARBURANTS I LUBRICANT PELS
VEHICLES I MAQUINÀRIA DE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL
VOLUNTÀRIA LA PLANA
1- Objecte i característiques
És objecte del present plec la contractació del subministrament de carburants tipus
Gasoil A, Benzina sense plom 95 per tal d’abastir els vehicles i maquinària al servei de
la Mancomunitat La Plana; i additiu AdBlue per la flota de camions.
-Gasoil A: Codi CPV: 09134100-8 Gasoil.
-Benzina sense plom 95 Codi CPV: 09132100-4 Gasolina sin plomo.
-Additiu AdBlue: Codi CPV: 092100000-4 Preparados lubricantes.
2)-Previsió aproximada de subministraments
La quantitat estimada a subministrar durant el període d’un any, que en tot cas podrà
variar en funció de les necessitats del servei, és d’aproximadament:
-Gasoil A: Codi CPV: 09134100-8 Gasoil: 180.000 litres any
-Benzina sense plom 95 Codi CPV: 09132100-4 Gasolina sense plom: 2.100 litres any
-Additiu AdBlue: Codi CPV: 092100000-4 Preparats lubricants: 2.900 litres any
3- Criteris d’adjudicació
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació
qualitat-preu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la
ponderació que es detalla per a cadascun d’ells:
❑

Criteris avaluables de forma automàtica (100 %)

a) Millor oferta econòmica: fins a 70 punts
Es valorarà la millora en el preu mitjançant l’oferiment d’un percentatge de baixa a
aplicar sobre el PVP per litre vigent per a cada tipus de carburant i l’additiu AdBlue
objecte d’aquest contracte a l’estació o estacions de servei que el licitador proposi per
efectuar-ne aquest subministrament.

Atès que el preu dels carburants varia segons la localitat i el moment, les empreses
licitadores hauran d’expressar en la seva oferta als efectes del càlcul del millor preu, els
següents aspectes d’acord amb el model de proposició que aquests efectes s’estableix
en l’Annex II d’aquest plec:
1. La mitjana del preu de venda al públic de cadascun dels carburants i del
lubricant que constitueixen l’objecte d’aquest contracte en la seva/es
estació/ns de servei en el període corresponent als 30 dies naturals anteriors
a la data de l’anunci de licitació d’aquest contracte al Perfil del contractant de
la Mancomunitat La Plana, mitjançant la presentació per escrit de la
documentació que acrediti aquesta dada.
2. El percentatge de baixa ofert que s’haurà d’aplicar a cada litre de cada tipus
de carburant i lubricant respecte la mitjana del PVP en el període indicat, i que
serà d’aplicació amb posterioritat, durant l’execució del contracte així com
també durant el període de la seva pròrroga si és el cas, en cas de resultar
adjudicatari, respecte als PVP vigents en cada moment a l’estació o estacions
de servei des d’on proposi efectuar aquest subministrament.
Es valorarà la oferta econòmica ponderant els preus finals oferts de la següent manera:
Gasoil A: tindrà un pes de 96 % sobre la valoració total del preu
Gasolina súper s/p 95: tindrà un pes del 3,5% sobre la valoració total del preu
AdBlue: tindrà un pes de 0,5% sobre la valoració total del preu
(preu gasoil A x 96%) + (preu súper s/p 95 x 3,5%) + (preu AdBlue x 0,5%)
El resultat es valorarà amb un màxim de 3 decimals, arrodonint a l’alça si el quart decimal
és igual o superior a 5 i a la baixa si é inferior a l’esmentada quantitat.
b)

Proximitat dels punts de subministrament: fins a 25 punts

S’atorgarà la màxima puntuació a l’oferta que disposi de l’estació de servei més propera
a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana amidada en km per carretera,
mitjançant l’aplicació google maps.
Es valorarà la resta d’ofertes de manera proporcional segons la fórmula següent:
VO= D x P
d
Tot essent:
VO= Valoració de l’oferta
P= Puntuació màxima a obtenir
d=distància de cada estació de servei proposada
D=Distància de l’estació de servei més propera a la Mancomunitat
En cas que d sigui el doble, o més, de la distància més propera a la Mancomunitat
La Plana oferta, la puntuació obtinguda per aquesta serà zero.

Per la realització dels càlculs es farà amb dos decimals i es tindrà present el següent
arrodoniment quan calgui truncar decimals:
- De 0 a 4 s’arrodoneix a la baixa
- De 5 a 9 s’arrodoneix a l’alça
c) La neteja interior del dipòsit de gasoil A: 5 punts

Netejar el dipòsit de 5000 litres de capacitat propietat de la Mancomunitat La Plana i que
té a les seves instal.lacions. S’haurà d’expedir un certificat de neteja que compleixi la
normativa NTP-223 d'espais confinats, amb la REP REP - IP06.
En tot cas, la Mancomunitat La Plana es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui
reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu
d’acord amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que
disposa l’article 150.3 LCSP.
4- Qualitat del subministrament
Els combustibles subministrats pel contractista hauran de complir les especificacions de
qualitat i refinació exigides per la normativa nacional i internacional d’aplicació i no
s’admetrà, sota cap concepte, que la qualitat dels carburants objecte del contracte, el
transport i la manipulació afectin negativament a la seguretat i/o medi ambient de les
instal·lacions, vehicles i maquinària de la Mancomunitat.
No s’admetrà el subministrament de mescles que puguin afectar la qualitat del tipus de
combustible proporcionat.
La Mancomunitat podrà realitzar de forma aleatòria comprovacions del bon
funcionament dels sortidors o comptadors de descàrrega, sense que aquestes
comprovacions menyscabin el compliment de la legislació i inspeccions reglamentàries
vigents.
L’adjudicatari respondrà dels danys a la Mancomunitat La Plana o tercers que es puguin
produir en el proveïment, descàrrega del combustible i vessaments produïts
accidentalment o per efecte directe de la qualitat del producte subministrat imputable a
l’empresa adjudicatària o als seus empleats en l’execució del contracte.
5.- Facturació i pagament
El pagament dels subministraments efectivament realitzats es farà prèvia presentació
de la factura amb els requisits reglamentaris establerts, d’acord amb els preus oferts per
qui resulti adjudicatari del subministrament, la qual serà degudament conformada pels
serveis competents d’aquesta Mancomunitat i abonada dintre dels terminis legalment
establerts.
A la factura caldrà especificar el consum, numero d’albarà, nombre de litres i el preu de
cada servei.

Per tal de poder tractar posteriorment les dades de consums (matrícula del vehicle,
servei i litres), caldrà donar aquesta informació en format informàtic.
6.- Termini, lloc i condicions de lliurament del subministrament
Termini:
El termini pel subministrament començarà a partir del dia següent a la formalització del
contracte.
Condicions del lliurament i execució del contracte:
Subministrament 24/h
El contractista ha de garantir el subministrament a l’estació de servei les 24 hores del
dia. Correspon al contractista proporcionar el sistema que garanteixi el servei 24/h.
La Mancomunitat La Plana lliurarà la identificació dels vehicles autoritzats a repostar i
aquests podran repostar directament a l’estació/ons de servei, si s’escau.
Control i descàrrega de gasoil A i addidiu Ad Blue en dipòsits de la Mancomunitat
El contractista ha de garantir que el dipòsit de gasoil A de capacitat 5.000 litres propietat
de la Mancomunitat La Plana, no quedi en cap moment (inclòs caps de setmana) per
sota d’un terç de la seva capacitat. En aquest sentit, haurà d’omplir-los amb la
periodicitat suficient (aproximadament s’estima en cada quatre dies) perquè això no
passi, en dies laborables i en horari de 8.00 a 14.00 hores. Aquest dipòsits es troben a
les instal·lacions de la Mancomunitat La Plana, sector el Quadro de Malla.
El contractista també ha de garantir que el dipòsit d’Additiu AD Blue de capacitat 1.000
litres propietat de la Mancomunitat La Plana, no quedi en cap moment (inclòs caps de
setmana) per sota d’un terç de la seva capacitat. En aquest sentit, haurà d’omplir-los
amb la periodicitat suficient perquè això no passi, en dies laborables i en horari de 8.00
a 14.00 hores. Aquests dipòsits es troben a les instal·lacions de la Mancomunitat La
Plana, sector el Quadro de Malla.
Abastiment puntual per necessitats extraordinàries
En cas que per necessitats extraordinàries es sol.liciti mitjançant trucada telefònica un
abastiment puntual, s’haurà d’assistir en el termini de 24 hores.
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