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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
Primer. Objecte del contracte
L’ objecte del contracte és el lloguer de plataformes elevadores per a la realització de les tasques
de manteniment i reparació en edificis municipals i via pública de la Brigada d’Obres que no es
poden enllestir amb mitjans propis.

Segon. Característiques tècniques dels béns a subministrar
En la determinació de les prescripcions, s’han tingut en compte els arts. 124 a 128 de la LCSP
sobre definicions i regles per a l’establiment de prescripcions tècniques.
2.1 Característiques de les plataformes
a) Plataformes articulades dièsel i elèctriques
-

Autopropulsades per motor dièsel i/o elèctriques
Plataformes dièsel: de 12, 16, 18, 20, 26 i 32 metres d’alçada aproximada de treball
(segons les necessitats de l’execució de la feina a efectuar)
Plataformes elèctriques: de 10, 12, 14, 16, 18 metres d’alçada aproximada de treball
(segons les necessitats de l’execució de la feina a efectuar)
Tracció 4x4. Regulació de la direcció als dos eixos
Giro far fix amb reixat de protecció
Tap de combustible amb sistema antirobatori (per les plataformes dièsel)
Fitxa tècnica expedida amb data posterior a 01/01/2017 en tots els casos

b) Plataformes articulades autonivellants (tisores) dièsel i elèctriques
-

Autopropulsada per motor dièsel i/o elèctriques
Plataformes dièsel: de 10, 12, 14, 15 i 18 metres d’alçada aproximada de treball (segons
les necessitats de l’execució de la feina a efectuar)
Plataformes elèctriques: de 8, 10, 12 i 14 metres d’alçada aproximada de treball (segons
les necessitats de l’execució de la feina a efectuar)
Autonivellant: sistema d’anivellació automàtic en estàtic i dinàmic sense estabilitzadors.
Tracció 4x4. Regulació de la direcció dels eixos
Giro far fix amb reixat de protecció
Tap de combustible amb sistema antirobatori (per les plataformes dièsel)
Fitxa tècnica expedida amb data posterior a 01/01/2017 en tots els casos
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c) Plataformes articulades sobre vehicles (sense conductor)


Sobre vehicle 4x4

-

Autopropulsada per motor dièsel
De 10 metres d’alçada aproximada de treball instal·lada sobre un vehicle 4x4
Amb 4 estabilitzadors extensibles per anivellar-la
Giro far fix amb reixat de protecció i tap de combustible amb sistema antirobatori
Fitxa tècnica expedida amb data posterior a 01/01/2017
Matriculada



Sobre camió

-

Autopropulsada per motor dièsel
De 15, 16, 18 i 20 metres d’alçada aproximada de treball instal·lada sobre un camió
Amb 4 estabilitzadors extensibles per anivellar-la
Giro far fix amb reixat de protecció i tap de combustible amb sistema antirobatori
Fitxa tècnica expedida amb data posterior a 01/01/2017
Matriculada

d) Plataforma telescòpica
-

Autopropulsades per motor dièsel
De 15, 22 i 34 metres d’alçada aproximada de treball
Tracció 4x4, Regulació de la direcció als dos eixos.
Giro far fix amb reixat de protecció i tap de combustible amb sistema antirobatori
Fitxa tècnica expedida amb data posterior a 01/01/2017

e) Plataforma alçadora unipersonal
-

Elèctrica
De 3,5 metres d’alçada
Plataforma de mides 0,68 x 1,25 metres
Fitxa tècnica expedida amb data posterior a 01/01/2017

2.2 Requeriments equips i serveis
Si l’adjudicatari, per no disposar de la plataforma sol·licitada, subministrés una altra de superiors
prestacions i/o característiques, estarà obligat a facturar-la al preu de la demanada en origen.
Les plataformes objecte del contracte compliran les normatives legals vigents i reglamentàries en
quan a seguretat, medi ambient, etc. I estaran en possessió de tots els permisos necessaris per
poder circular, assegurances pertinents i instruccions d’ús.
Un cop feta la comanda es subministrarà la plataforma requerida en el lloc, data i hora
especificades .
Les plataformes es lliuraran amb el dipòsit de combustible ple, equipades amb tots els estris i
complements necessaris i degudament senyalitzades per evitar danys a persones, elements
urbans i/o vehicles, oferint la màxima seguretat durant el temps que durin els treballs. Al finalitzar
el lloguer es retornaran amb el dipòsit de combustible ple.
El servei de lloguer ha d’incloure el transport inicial i final de la màquina fins al lloc indicat en el
moment de la comanda, així com la totalitat dels mitjans per portar-lo a terme.
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Les reparacions i manteniment de les plataformes aniran a càrrec de l’adjudicatari.
Atès que les màquines poden pernoctar en alguns casos a la via pública, l’adjudicatari es
responsabilitza de les reparacions o substitució que puguin tenir origen en actes vandàlics,
incidències meteorològiques, etc...i que quedin excloses de la pòlissa d’assegurances.
2.3 Coordinació amb l’Ajuntament
L’empresa adjudicatària anomenarà un responsable i/o conductor, com a interlocutor vàlid amb
l’Ajuntament, amb l’objecte de poder supervisar el servei.
En cas de no poder subministrar una comanda, l’adjudicatari haurà d’informar amb la suficient
antelació per poder buscar altres alternatives.
En cas d’avaria o qualsevol possible defecte de la màquina es comunicarà immediatament via
telefònica per poder agilitzar al màxim la operativa de canvi i/o reparació de la màquina. El temps
de resposta davant d’una incidència, a partir de l’avís, haurà de ser inferior a una hora.
2.4 Oferta econòmica
L’ oferta econòmica presentada per les empreses licitadores haurà de tenir en compte els
següents conceptes:
-

Preu per dia de lloguer
Preu de l’assegurança
Preu de gestió dels residus
Preu dels trasllats (entrega i recollida)

Tercer. Acta de recepció
Efectuat el lliurament, instal·lació i comprovació de funcionament del bé o producte adquirit
s’haurà d’estendre acta de recepció per triplicat exemplar, que serà signada pel legal
representant de l’empresa i el responsable del contracte, el qual haurà de tramitar un dels
exemplars a la Secció de Contractació i Compres per a la seva incorporació a l’expedient.
Quart.

Documentació que el contractista ha de presentar periòdicament

L’adjudicatari lliurarà mensualment un llistat de tot el material subministrat, en format digital, que
permeti el tractament de les dades.
Cinquè. Obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals
1. El contractista està obligat al compliment de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
Prevenció de Riscos Laborals i restant legislació general i sectorial aplicable en aquesta
matèria respecte dels treballadors adscrits a la contracta.
2. En el supòsit de concurrència de treballadors del contractista amb altres treballadors en un
centre de treball municipal, l’Ajuntament vetllarà pel compliment de la normativa de
prevenció de riscos laborals per part de les empreses que presten serveis corresponents a
la pròpia activitat en els termes establerts pel RD 171/2004, de 30 de gener, pel qual es
desenvolupa l’art. 24 de Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos
Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials.
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L’Ajuntament facilitarà a l’empresa que resulti adjudicatària del contracte els documents i
informació a que es refereix l’art. 7 del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, relatius a:
Avaluació de riscos del centre de treball, mesures de prevenció, pla d’emergència i
qualsevol altre que correspongui.
El contractista resta obligat a presentar, abans de formalitzar-se l’acta d’inici de prestació
del servei, els documents que seguidament s’indiquen en compliment del que disposa l’art.
10.2 del Reial Decret 171/2004:
a) Avaluació de riscos i planificació de l’activitat preventiva.
b) Compliment de les obligacions en matèria d’informació i formació respecte dels
treballadors que vagin a prestar serveis al centre de treball.
c) Qualsevol altre que l’Ajuntament consideri convenient o necessari.
3. El contractista tindrà accés a la documentació municipal a través de la plataforma
informàtica autoritzada per l’Ajuntament en la forma que li serà indicada pel responsable
del contracte i haurà de presentar el documents a través de la mateixa plataforma.
Sisè.
Setè.

Normativa sectorial aplicable
Norma UNE 58923 IN: Plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP).
Formación del operador
Norma UNE 58921 IN: Instruccions per a la instal•lació, maneig, manteniment, revisions
i inspeccions de plataformes elevadores mòbils de personal.
Norma UNE-EN 280 Plataformes elevadores mòbils de personal (PEMP)
Documentació que facilita l’Ajuntament
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