PLEC DE
PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES
Contracte relatiu a Subministrament 100 Politges alternador
Citaro S.24 PRESTOLITE - Codi TMB 225934

Expedient número: 13668026
Procediment obert

Realitzat en data 18 de febrer de 2019
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1. Objecte
Subministrament 150 Politges alternador Citaro S.24 PRESTOLITE - Codi TMB
225934.

2. Fitxa tècnica
Referències admeses:
•

STIEBER FA4564

•

Ó equivalent

Emplaçament : ALTERNADOR PRESTOLITE EQUIPAT ALS AUTOBUSUS
MERCENDES CITARO O-530 DE LA FLOTA DE TMB
Condicions de subministrament:
La politja ha d’anar envasat a la seva caixa de forma individual, s’ha de servir
juntament amb la femella d’ajust a l’eix de l’alternador i amb la suficient
protecció per tal de no patir desperfectes.
La politja ha d’anar envasada amb protecció d’ambient net.
En cas de servir-se en palet, aquest serà tipus europeu (EPAL 800 x 1200)
amb alçada màxima total d’1 metre.

3. Condicions generals de mitjans de prova de
recanvis equivalents
1. Presentació Fitxa tècnica del material ofert
2. Certificats de fabricant:
•
•

ISO 9001, procès de producció del material a licitar.
ISO 14000.

3. Com a mínim un dels següents mitjans de prova:
•

Certificat del fabricant homologant el material presentat a l’oferta, per al
seu ús a l’emplaçament tècnic descrit a la fitxa del material.

•

Informe de proves d’un organisme d’avaluació de la conformitat o un
certificat expedit per aquest últim d’acord a l’article 128.1 de la Llei

9/2017 segons el qual es certifiqui que el producte ofert es equivalent a
les referencies admeses al punt 2 del present plec, s’entendrà per
<<organisme d’avaluació de la conformitat>> aquell que exerceix
activitats de calibratge, assaig, certificació i inspecció, i que estan
acreditats de conformitat amb el Reglament (CE) nº. 765/2008, del
Parlament Europeu i del Consell.
•

•

Certificació del seu ús satisfactori en emplaçaments idèntics en una altra
empresa de característiques i dimensions similars a la empresa
licitadora.
En el cas de no disposar de cap dels requisits exposats en els punts
anteriors, es podrà iniciar amb el Departament de Compres un procés de
“validació/homologació” intern a TMB que afavoreixi la licitació de
marques equivalents. Aquest punt consistiria en iniciar procés
d’homologació dels recanvis proposats pels proveïdors que viatgin de
forma independent a la licitació però que possibilitin la homologació per
a posteriors licitacions.
Consistiria en la realització de proves de camp i assajos en laboratoris
externs (quan procedeixi) i tindria com objecte la conformitat
d'equivalència mecànica, física, física –química, amb el recanvi original i
com a resultat TMB emetrà un escrit de validació positiva o negativa que
podrà ser aportat en les licitacions específiques del material validat,
quedant la referència homologada dins de les referències admeses.
En cap cas l’inici d’un procés de validació / homologació paralitzarà la
resolució del present procediment, encara que siguin simultanis, corrent
ambdós procés de forma paral·lela i independent.

4. Condicions de subministrament
El lliurament dels materials s’efectuarà al Magatzem Central, actualment ubicat
al c/ Estronci, 2 de L’Hospitalet de Llobregat. Horari de 8.30h a 13.30h.
Qualsevol canvi d’ubicació del magatzem es comunicarà en temps i forma i en
cas de nova ubicació aquesta sempre serà dins l’àrea metropolitana de
Barcelona.
El preu cotitzat haurà de mantenir-se fins a la finalització de la totalitat
d’entregues corresponents a la present licitació.
La comanda es realitzarà mitjançant un pla d’entregues per la totalitat del
material i es materialitzarà mitjançant repartiments que s’aniran enviant en
funció de les necessitats de reposició.

El proveïdor ha de tenir sempre en el seu estoc la totalitat d’un repartiment per
entrega en 24/48h. La quantitat estàndard dels repartiments es notificarà amb
la formalització de la comanda.
Tots els recanvis han d’estar clarament identificats per la seva denominació i/o
referència.

5. Data de subministrament
La data desitjable de subministrament és dos setmanes després de la
formalització de la comanda, tot i que es tindrà en compte el termini indicat en
l’Annex I de la presentació dades tècniques i termini del primer lliurament.

6. Penalitats
En cas de que, per causa de la mala qualitat del material o per no reunir els
requisits tècnics exigits al PT es produeixin anomalies en el vehicle que facin
que el funcionament sigui defectuós o anormal, el proveïdor es farà càrrec de
les despeses ocasionades així com dels danys i perjudicis que el mal o anormal
funcionament provoquin en el servei.

7. Variants
No s’admetran variants.

ANNEX I
PRESENTACIÓ DADES TÈCNIQUES CONDICIONS I TERMINI

El sotasignat ________________, amb DNI ______________ actuant en nom
[indiqueu “propi” o la denominació de l’empresa a qui representa i el seu
NIF], assabentat de l’anunci de licitació del Contracte [introduïu el títol que
figura a l’Apartat B del Quadre de característiques] (expedient número
[indiqueu el número d’expedient que figura a l’apartat B del Quadre de
característiques]), i de les condicions i requisits que s’exigeixen per a
l’adjudicació de dit Contracte, a continuació exposa les següents dades
tècniques concernents a la seva oferta tècnica:
Subministrament 150 Politges alternador Citaro S.24 PRESTOLITE - Codi TMB
225934:
STIEBER FA4564 ó equivalent
Marca i referencia presentada a l’oferta:
Marcar amb ‘X’ el que procedeixi:
[ ] Producte ofert és original STIEBER FA4564 (subministrat amb envàs original
STIEBER FA4564).
[ ] Producte ofert és equivalent. Marca _____________________. Referència
_____________________
La data de subministrament del primer lliurament és ____________________

La presentació d’oferta suposa:
•

Acceptació de totes les condicions de subministrament descrites al PPT.

•

Compromís de mantenir el subministrament durant tota la licitació en la
referència acceptada d’acord a la fitxa tècnica presentada.

I als efectes oportuns, se signa la present, a __ de ______ de _____

Signatura

