PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
PARTICULARS QUE HA DE REGIR LA
LICITACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT
OBERT, DEL SUBMINISTRAMENT D’UN
CAMIÓ 4x4 PER TREBALLS EN PISTA
D’ALTA MUNTANYA MITJANÇANT LA
Signat electrònicament
per CPISR-1 C David
MODALITAT DE LEASING.
Montalà Palau
Date: 2012.05.16
19:39:32 CEST
Raó: Licitacion
Lloc: Targeta

CLÀUSULA PRIMERA. Objecte del contracte
El present contracte té per objecte el subministrament d’Un camió 4x4 per
treballs en pista d’alta muntanya mitjançant la modalitat de leasing, d’acord amb les

característiques tècniques i equipaments mínims que s’indiquen en aquest Plec de
prescripcions tècniques particulars, i que el contractista declara conèixer i acceptar pel
fet d’acudir a la contractació.
CLÀUSULA SEGONA. Característiques tècniques

El CAMIÓ 4x4 s’haurà de subministrar amb les característiques tècniques
mínimes següents:

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL CAMIÓ 4X4
MOTOR
Cilindrada
Diàmetre x carrera
Injecció Directa
Potencia motor

4 litres
100 x 100 mm
200 CV
PES OPERATIU

Pes operatiu, estàndard
Pes operatiu, màx.

5.000 kg
14.000 kg
MESURES
2 metres
2,2 metres
6 metres
6,3 metres

Amplada del camió sense grua (màxim)
Amplada del camió amb grua (màxim)
Llargada del camió sense caixa (màxim)
Llargada del camió amb caixa (màxim)
TRANSMISSIÓ
Haurà de tenir transmissió 4x4
FRENS
Fre de bloqueig a l’eix davanter
CABINA
La cabina ha de ser simple, amb dues portes d’accés.
CAIXA
La caixa haurà de ser bolquet i tenir basculació en un punt
Longitud de la caixa

entre 3100 i 3600 mm

EIXOS
Carga màxima davantera
Carga màxima darrera

5.000 kg
9.000 kg
GRUA

Longitud del braç (amb prolongació)
Pes màxim a la punta (posició vertical)
Pes màxim a la punta (posició horitzontal)
Cistella de treball
ALTRES
Cadenes de neu
Pneumàtics d’hivern
Cabrestant hidràulic
Ganxo remolc
Far de treball al davant
Llums d’emergència sobre cabina
Color blanc amb la pintura i els logos de l’empresa

9 metres
1.000 Kg
300 Kg

3.000 Kg
3.500 Kg

Les dades numèriques indicades s’han d’entendre com a mínims, excepte que
a la descripció de cadascuna d’elles hi figuri el contrari.
Aquestes característiques tècniques no són excloents, i per tant s’estudiaran
solucions alternatives degudament justificades, principalment si, a judici de la Mesa,
ofereixen una millora envers el demanat.
Pel que fa a les característiques del leasing, seran les següents:
-

L’interès nominal fix anual i el seu TAE resultant, no podrà ser superior
en cap cas al 7%.
Caldrà indicar la fórmula matemàtica de càlcul del quadre
d’amortització.
L’opció de compra pel valor residual serà equivalent a l’import d’una
mensualitat.
Sense comissions ni despeses d’obertura.

CLÀUSULA TERCERA. Pressupost del contracte
El preu del present contracte ascendeix a la quantia de cent vuitanta-quatre
mil vuitanta euros (184.080,00€); el preu cert anterior queda desglossat en un valor
estimat de cent cinquanta-sis mil euros (156.000,00€) en l’Impost sobre el Valor
Afegit de vint-i-vuit mil vuitanta euros (28.080,00€).

Aquest preu de licitació comprèn l’import mensual de la quota de leasing per
les 60 quotes, és a dir, el pressupost màxim de la quota mensual de leasing es fixa en
tres mil seixanta-vuit euros (3.068,00€), IVA inclòs, desglossat de la forma següent:
- Dos mil sis-cents euros (2.600,00€) de pressupost net mensual de la quota de
leasing.
- Quatre-cents seixanta-vuit euros (468,00€), en concepte d’Impost sobre el
Valor afegit al tipus del 18% de la quota mensual de leasing.
A tots els efectes, s’entendrà que el pressupost aprovat per la Societat,
comprèn totes les despeses directes i indirectes que el contractista haurà de realitzar
per la normal prestació del subministrament contractat i qualsevol altra despesa que
pugui resultar d’aplicació segons les disposicions vigents, a excepció de l’IVA que
figurarà com a partida independent. En conseqüència, s’inclou dins del preu els
interessos i la quota de valor residual i les comissions, si s’escauen.
El pagament es realitzarà mensualment, prèvia presentació de la factura per
part de l’adjudicatari.
CLÀUSULA QUARTA. Termini de lliurament del vehicle i durada del
contracte
El lliurament del vehicle, amb disponibilitat total per circular, s’haurà de
realitzar en el termini màxim de dos (2) mesos des de la data de signatura
El contracte tindrà una durada de 60 mesos a comptar de la signatura del
contracte.
CLÀUSULA CINQUENA. Garantia
Un cop l’adjudicatari hagi lliurat el vehicle, s’obrirà el termini de garantia, el
qual es fixa en el total del període d’execució de seixanta (60) mensualitats. Si el
vehicle subministrat té una garantia de fabricació superior, serà aquesta la que
prevaldrà.
De conformitat amb l’art. 205.3 LCSP, no s’estableix termini de garantia
posterior al termini de període contractual atès que el lliurament dels béns és de
tracte successiu, i una vegada acabat el contracte es procedirà a la retirada del bé
arrendat, excepte quan s’exerceixi l’opció de compra.

CLÀUSULA SISENA. Adjudicació del subministrament
Complides les condicions essencials exigides i estudiades totes les ofertes, el
contracte s’adjudicarà a l’empresa que d’acord amb els criteris de negociació de la
clàusula novena del Plec de clàusules administratives particulars, hagi obtingut la
puntuació més alta.
CLÀUSULA SETENA. Pèrdua total del vehicle
En el supòsit de pèrdua total del vehicle per sinistre o qualsevol altre motiu,
l’adjudicatari no el reemplaçarà per cap altre vehicle, i SAVA SL deixarà de pagar la
quota mensual que li corresponia i es farà la liquidació del quilometratge.
En el termini màxim de 5 dies, des de la recepció de la comunicació,
l’arrendador haurà de traslladar el vehicle que no funcioni al taller de
desballestament, fent-se càrrec de totes les despeses que se’n derivin. Transcorregut
aquest termini els desperfectes que es puguin ocasionar seran d’exclusiva
responsabilitat de l’empresa adjudicatària.

CLÀUSULA VUITENA. Ofertes
El vehicle haurà de ser lliurat amb l’etiqueta sobre el consum de combustible i
emissions de CO2 de manera clarament visible, i hauran de dipositar la documentació
següent:
-

Impost de matriculació pagat per l’empresa adjudicatària.
Impost de circulació pagat per l’empresa adjudicatària.
La Targeta d’Inspecció Tècnica actualitzada, i si s’escau, rebut actualitzat
del pagament de la ITV.
Certificat/s d’homologació i/o documents tècnics dels elements o conjunts
que ho requereixin.
Part europeu d’accidents.
Llibre o manual d’instruccions i funcionament del vehicle i dels seus
equipaments de sèrie.
Certificat de garantia del vehicle.

CLÀUSULA DESENA. Contingut del leasing
El preu del leasing ha d’incloure:
-

El subministrament del vehicles al lloc on determini Servicis Ambientaus
dera Val d’Aran SL.

-

Un joc de pneumàtics d’hivern a més del joc de pneumàtics d’estiu.
Cadenes per als pneumàtics.
Impostos de tota mena que gravin l’adquisició, a excepció de l’impost
sobre el valor afegit.

Vielha, novembre de 2011.

Francesc Vidal Vergés

Coordinador d’òbres e servicis

