CO 13/2021

SERVEIS COMARCALS MEDIAMBIENTALS, S.A

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL
SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT LLOGUER
SENSE OPCIÓ DE COMPRA, DE MAQUINÀRIA
PER ALS SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA DELS
MUNICIPIS DE MONT-ROIG DEL CAMP I DE
CAMBRILS

Plec de clàusules aprovat:

Acord de la Comissió Executiva 17/06/2021

Pressupost màxim de licitació:

30.000 € (més IVA). Total 36.300 €

Valor estimat del contracte:

60.000 €

Procediment:

Obert simplificat sumari
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT
LLOGUER SENSE OPCIÓ DE COMPRA, DE MAQUINÀRIA PER ALS SERVEIS DE NETEJA
VIÀRIA DELS MUNICIPIS DE MONT-ROIG DEL CAMP I DE CAMBRILS

CLÀUSULA 1: ANTECEDENTS I OBJECTE DEL CONTRACTE
El cap de Recollida d’escombraries exposa mitjançant un informe la necessitat d’iniciar
un expedient de contractació pel subministrament, mitjançant lloguer sense opció de
compra, de 3 maquines de neteja viària per als servei de Mont-roig del Camp i Cambrils:
•
•
•

Màquina 1: Escombradora mecànica d’aspiració de 4-5 m3 de capacitat (1a unitat)
Màquina 2: Escombradora mecànica d’aspiració de 4-5 m3 de capacitat (2a unitat)
Màquina 3: Escombradora mecànica d’arrossegament de 5-6 m3 de capacitat.

El lloguer ha d’incloure el transport, assegurança, canvi de pneumàtics, revisions,
manteniment, ITV i reparacions d’avaries (sempre i quan no es deguin al mal ús per part
de Secomsa).
El present plec es redacta com a complement del Plec de clàusules administratives
particulars d’aquesta mateixa licitació amb l’objectiu establir les condicions tècniques.
CLÀUSULA 2: NECESSITATS
Les 3 màquines a llogar han de cobrir les següents necessitats:
•

•

•

Substitució de 2 escombradores de reserva provinents del contracte de serveis
2005-2017 de Cambrils, que actualment es fan servir als serveis de reforç per
temporada alta del municipi, les quals han exhaurit la seva vida útil i pateixen avaries
tot sovint, impedint acabar les rutes.
Substitució de 2 escombradores del contracte de serveis de Mont-roig del Camp
(2008) les quals han exhaurit la seva vida útil i pateixen avaries tot sovint, impedint
acabar les rutes. A més a més l’elevat cost de les reparacions que requereixen
aquestes màquines no compensa amb l’ús que els hi resta (nou conveni en
negociació).
Reforç addicional de la neteja viària durant la temporada alta a Mont-roig del Camp.

Donat que les necessitats a cobrir és donen en un període de temps curt (temporada
alta) i variable es considera que el lloguer és més avantatjós que l’adquisició mitjançant
compra o rènting.
CLÀUSULA 3: CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES
Les característiques que han de tenir són:
•

Màquina 1: Escombradora mecànica d’aspiració de 4-5 m3 de capacitat (1a unitat)

•

Màquina 2: Escombradora mecànica d’aspiració de 4-5 m3 de capacitat (2a unitat)

•

Màquina 3: Escombradora mecànica d’arrossegament de 5-6 m3 de capacitat.
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El lloguer ha d’incloure el transport, assegurança, canvi de pneumàtics, revisions,
manteniment, ITV i reparacions d’avaries (sempre i quan no es deguin al mal ús per part
de Secomsa).
Es puntuarà com a criteri d’adjudicació la menor antiguitat del vehicle calculada des de
la data de primera matriculació i el fet que el vehicle incorpori un tercer raspall
d’escombrada en braça articulat frontal.
Ha de disposar del servei tècnic a Espanya.
Ha de complir la normativa europea (CE).
CLÀUSULA 4: TERMINI DE LLIURAMENT
El termini màxim de lliurament s’estableix en 5 dies laborals a comptar des de l’endemà
de la signatura d’acceptació de la resolució d’adjudicació.
Termini d’execució del contracte (duració del lloguer) serà de 2 mesos, més una possible
pròrroga de 2 mesos més.
CLÀUSULA 5: RECEPCIÓ VEHICLES
En el moment de la recepció del/s vehicle/s es farà entrega a la societat Secomsa de la
documentació següent:
- Còpia compulsada o original del permís de circulació de vehicles
- Còpia compulsada o original de la targeta d’inspecció tècnica de vehicles
- Llibre o manual d’instruccions i funcionament del vehicle i dels seus equipaments de
sèrie
En cas de pèrdua de la documentació del vehicle, l’empresa adjudicatària ha de facilitar
una còpia compulsada de tota la documentació necessària a Secomsa.
Queda inclosa la gestió i abonament dels impostos i taxes (de matriculació, sobre
vehicles de tracció mecànica i de la ITV.)
Es obligatòria la formació bàsica on s’expliqui el funcionament dels vehicles.
CLÀUSULA 6: GARANTIA I MANTENIMENT
Al tractar-se d’un lloguer, el subministrament dels vehicles inclou el manteniment i les
reparacions d’avaries (sempre i quan no es deguin al mal ús per part de Secomsa).
Durant la vigència del contracte (dos mesos més possible pròrroga de dos mesos més)
s’ha de garantir un correcte funcionament del subministrament.
CLÀUSULA 7: MITJANS HUMANS
Dependrà i serà per compte de l'empresa adjudicatària el manteniment, pel que fa al
personal adscrit al servei, de tots els drets i obligacions inherents a la seva condició
Dr. Ferran, 8 · 43202 Reus
Tel 977 327 155 · secomsa@secomsa.cat

Centre Comarcal de Gestió de Residus
Camí de Riudecols s/n · 43772 Botarell
Tel 977 103 216 · secomsa@secomsa.cat

CO 13/2021

d'empresari d'acord amb la legislació laboral i social vigent en cada moment, excloentse qualsevol tipus de relació laboral entre SECOMSA i aquest personal, no podent per
això exigir per part de SECOMSA, cap tipus de responsabilitat com a conseqüència de
les obligacions existents entre l'empresa adjudicatària i els seus treballadors.
CLÀUSULA 8: OBLIGACIONS DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA
L'empresa adjudicatària està obligada al pagament dels impostos, tributs i taxes de
qualsevol classe, de l'Estat, Comunitat Autònoma o Municipi que es derivin de la
prestació del servei.
L’empresa adjudicatària haurà de contractar, pel seu compte, les assegurances
necessàries per cobrir els riscos propis i de terceres persones que es puguin produir en
l’exercici de la seva activitat.
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