PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A
L’ADJUDICACIÓ DEL LLOGUER, EN RÈGIM DE RÈNTING, D’UN VEHICLE TIPUS
“PICK-UP” DESTINAT AL SERVEI DE PARCS I JARDINS DEL DEPARTAMENT
D’HIGIENE, MEDI AMBIENT I AGRICULTURA DEL COMÚ D’ENCAMP

MARÇ 2020

1. OBJECTE
L’objecte d’aquest plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques
és definir les condicions administratives, tècniques i econòmiques que regiran
el concurs per a la contractació d’una empresa que estigui degudament
autoritzada per a efectuar el lloguer, en règim de rènting, d’un vehicle tipus
“pick-up” destinat al servei de Parcs i jardins del Comú d’Encamp, donant
compliment a tots els requisits exigits en aquest plec.
2. FORMA D’ADJUDICACIÓ
El concurs és de caràcter nacional i la modalitat de contractació ordinària.
3. RÈGIM JURÍDIC
El règim jurídic bàsic està constituït pel text refós Codi de l’Administració del
29 de març del 1989, en particular el capítol IV, i per la Llei de la Contractació
Pública del 9 de novembre del 2000, sense perjudici d’altres normes que a títol
principal o subsidiari siguin aplicables.
Queda igualment sotmès l’adjudicatari a la legislació andorrana, tant
general com específica, sobre laboral, social, de seguretat i higiene en el
treball i, en general, a la legislació civil i administrativa aplicable al contracte.
4. PREU
1. A tots els efectes s’entendrà que les ofertes inclouen totes les despeses que
l’adjudicatari hagi de realitzar per al compliment del contracte.
2. Els preus del pressupost seran vigents i definitius, sense dret a cap mena de
revisió en relació al lloguer, en règim de rènting, del vehicle tipus “pick-up”, i
si fos el cas, per a tota la durada del contracte.
3. Són de l'exclusiu càrrec de l’adjudicatari el compliment de totes les
formalitats i el pagament de totes les taxes duaneres que graven les
importacions al Principat d’Andorra.
4. Tant en les ofertes que formulin els licitadors, com en el pressupost
contractat, s’entendran compresos a tots els efectes els impostos de
qualsevol mena que gravin el contracte.
5. L’adjudicatari no podrà presentar facturació complementària per
imprevistos, llevat que hagin estat objecte de conveni separat.
5. CONDICIONS TÈCNIQUES
A més de les condicions administratives d’aquest plec de clàusules, el lloguer
objecte d’aquest concurs ha de complir les establertes a l’apartat de
prescripcions tècniques.

6. REQUISITS DE CONTRACTACIÓ
1. Licitadors:
Les persones físiques o jurídiques que desitgin participar al concurs públic, han
d'estar legalment autoritzades al Principat d'Andorra per a efectuar el servei
objecte d’aquest concurs i hauran de complir tots els requisits exigits en
aquest plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques.
Els licitadors que es presentin a aquest concurs han de complir els requisits de
plena capacitat jurídica i d’obrar, de solvència econòmica, financera,
tècnica i professional, i no trobar-se en cap dels supòsits de l’article 7 de la Llei
de la Contractació Pública (LCP).
2. Unió temporal d’empreses:
S’admet que varis licitadors es puguin presentar al concurs com a unió
temporal d’empreses (UTE); han de presentar el document de compromís de
creació d’una unió temporal d’empreses, d’acord amb el model de l’annex
núm. 5.
Queda expressament prohibit que un dels licitadors d’una UTE es presenti en
aquest concurs a títol particular i al mateix temps com a membre d’una UTE,
ni tampoc com a membre de més d’una UTE.
Pel que fa a les activitats del registre de comerç per a les empreses que es
presenten en UTE: es podrà acceptar l’oferta quan es compleixin dues
condicions: que l’empresa o empreses que forma part de la UTE que té
explícitament al seu registre de comerç l’activitat objecte del concurs públic
representen més del 50% de la UTE i que l’empresa que no tingui explícitament
al seu registre l’activitat objecte del concurs tingui una activitat
complementària o tingui relació amb l’activitat objecte del concurs.
3. Responsabilitat i assegurança:
El risc global del servei serà a càrrec exclusiu de l’adjudicatari. En
conseqüència, aquest es fa totalment responsable dels accidents que es
puguin produir per causa dels mateixos i s’obliga expressament a prendre, a
les seves costes, totes les mesures de seguretat necessàries per evitar-los,
segons la legislació vigent a Andorra en aquesta matèria.
El Comú d’Encamp no serà mai responsable, sota cap concepte, de les faltes
de l’adjudicatari, ni dels danys, desperfectes o pèrdues que es puguin produir
en els béns del propi adjudicatari.
L’adjudicatari haurà de disposar d’una pòlissa d’assegurança de
responsabilitat civil i danys a tercers, suficient per fer front a les responsabilitats
derivades del contracte, subscrita amb una companyia d’assegurances
legalment autoritzada al país, que en qualsevol cas serà suficient per a donar
cobertura a l’activitat de l’adjudicatari durant la realització dels treballs

contractats, havent d’estar al corrent del pagament de les primes
d’assegurança corresponents.
4. Seguretat i salut en el treball:
L’adjudicatari ha d’acreditar que compleix amb els requisits establert a la Llei
34/2008, del 18 de desembre, de la seguretat i la salut en el treball, així com
els reglaments en vigor en aquesta matèria.
En aquest sentit, caldrà que es presenti la declaració jurada de l’annex núm.
3, conforme l’empresa compleix amb les obligacions en matèria de seguretat
i salut en el treball.
5. Ús del català:
D’acord amb l’article 9 de la Llei d’Ordenació de l’ús de la llengua oficial, i
els articles 6 i 7 del Reglament d’ús de la llengua oficial en organismes públics,
els contractes, acords i qualsevol altre document anàleg, han d’estar
redactats en català. Aquesta mesura també s’aplica en documents de
caràcter tècnic, com auditories, informes de funcionament o de gestió,
dissenys de plans d’actuació, informes que descriuen o analitzen qualsevol
fet. Les despeses de traducció van a càrrec del licitador. Si l’oferta incorpora
certificats oficials emesos per administracions o organismes públics d’altres
estats es poden presentar en la llengua en què han estat emesos.
6. Garanties:
Els licitadors han de constituir una fiança provisional del dos per cent (2%) de
l’import de l’oferta, en efectiu, xec o mitjançant aval d’una entitat bancària
degudament autoritzada per operar al país amb una vigència mínima de
seixanta (60) dies.
Aquesta fiança provisional serà retornada immediatament després de
l’adjudicació definitiva del contracte, un cop demanada pel licitador,
excepte la de l’adjudicatari, que serà retinguda fins a la formalització del
contracte.
L’adjudicatari prestarà una fiança definitiva del cinc per cent (5%) de l’import
total de l’adjudicació, per a tota la durada del servei, en efectiu, xec o
mitjançant aval d’una entitat bancària degudament autoritzada per operar
al país, en el moment de la signatura del contracte, la qual quedarà
afectada a qualsevol tipus de responsabilitat; i vigent fins al retorn de l’original
per part del Comú d’Encamp.
7. DOCUMENTS A LLIURAR PELS LICITADORS
Els interessats en participar al concurs han de presentar les ofertes en dos sobres
tancats (A i B), sense lacrar, i aquests dins un altre, amb el títol del concurs, la
identificació de l’empresa i la documentació signada pel licitador.

Els licitadors hauran d’incloure en les seves ofertes, com a mínim, els documents
següents:
SOBRE A:
1. El present plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques,
original, rubricat a cada pàgina i signat a la darrera pàgina.
2. Si el licitador és una persona física, fotocòpia del document d’identitat.
3. Si el licitador és una persona jurídica s’ha d’adjuntar una còpia de la
targeta del Registre de Societats, i si la persona que signa la proposta
no consta inscrita com a representant de la societat en el Registre
corresponent, s’ha d’adjuntar el document acreditatiu segons el qual
té atorgats poders suficients per representar l’empresa licitadora en
l’objecte del concurs i que aquests són vigents en la data de
presentació de la proposta.
4. Còpia de la targeta del Registre de Comerç i Indústria que autoritza al
licitador a l’objecte d’aquest concurs.
5. La declaració jurada d’acceptació de les bases del plec de clàusules
administratives i de prescripcions tècniques del concurs, segons model
que s’adjunta a l’annex núm. 1.
6. La declaració jurada del licitador conforme està facultat per a
contractar amb l’Administració Pública segons model que s’adjunta a
l’annex núm. 2.
7. El document de compromís de creació d’una unió temporal d’empreses
d’acord amb els requisits establerts al plec, segons model que s’adjunta
a l’annex núm. 5, si escau.
8. La declaració jurada del licitador conforme compleix amb les
obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball, segons model
que s’adjunta a l’annex núm. 3.
9. La memòria general amb presentació de l’empresa i del material a
subministrar tot indicant, com a mínim:
a. Característiques tècniques
equipaments proposats.

del

vehicle

tipus

“pick-up”

i

b. Currículum i experiència acreditada (fotocòpies o certificats
originals) en prestacions o serveis de característiques similars
realitzades anteriorment, durant els tres darrers anys.
SOBRE B:
1. Proposta econòmica, amb impostos indirectes inclosos, signada i
segellada. Els imports comprendran el subministrament del vehicle, les
tasques de manteniment, assegurança i totes les despeses (transport,

duana, taxes, matriculació, retolació,...), que aniran a càrrec de
l’empresa.
2. Propostes de garantia del vehicle tipus “pick-up”: durada i condicions.
3. Detall de la proposta dels serveis de manteniment anual del vehicle
tipus “pick-up”: condicions i pressupost.
4. Termini de lliurament del vehicle tipus “pick-up”.
5. Garantia provisional.

8. OBERTURA DE LES OFERTES I CRITERIS D’ADMISSIÓ
1. Les ofertes s'han de lliurar al Servei de Tràmits del Comú d'Encamp,
abans de l'hora i de la data que s'hagi especificat a l'edicte publicat
al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.
2. No s’acceptarà cap oferta, lliurada personalment o per correu, un cop
transcorregut el termini fixat a l’edicte.
3. La Mesa de Contractació procedirà a l’obertura del sobre a l’hora del
dia fixat a l’edicte de convocatòria.
4. La presentació d’ofertes suposa l’acceptació de les condicions
establertes en aquest plec.
5. La Mesa de Contractació podrà establir un termini addicional de 48
hores per presentar qualsevol documentació no adjuntada a l'oferta
inicial. Qualsevol cas no previst en aquest plec, serà resolt per la Mesa
de Contractació.
6. La Mesa de Contractació podrà refusar les ofertes dels licitadors que
no compleixin amb la totalitat dels requisits establerts en aquest plec.
7. La Mesa de Contractació aixecarà una acta del resultat de l’acte de
l’obertura, trametrà tota la documentació al departament
corresponent perquè s’analitzi i sotmeti a la consideració de l’òrgan
contractant la proposta d’adjudicació corresponent.
8. El Comú d’Encamp comunicarà als concursants, per escrit, la decisió
de l’òrgan contractant.
9. El Comú d’Encamp podrà declarar desert el concurs en cas que els
imports oferts no s’ajustin amb els recursos pressupostaris
corresponents.
10. Qualsevol aclariment complementari podrà ésser consultat al
Departament d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura (núm. telèfon:
873200).
11. Les obertures de les ofertes són públiques, hi pot assistir tothom que ho
desitgi. Tots els assistents s’hauran d’identificar davant la Mesa de

Contractació. Els assistents que siguin licitadors, o representants de
licitadors, tindran l’oportunitat de fer constar a l’acta de l’obertura
aquelles anotacions que considerin oportunes, d’acord amb model
que s’adjunta com a annex núm. 4.
9. CRITERIS DE VALORACIÓ
Els criteris de valoració seran els següents:





Proposta econòmica, amb un màxim de 40 punts.
Característiques tècniques i equipaments del vehicle, amb un màxim de
20 punts.
Termini de lliurament amb un màxim de 10 punts.
Proposta de la prestació del servei, amb un màxim de 30 punts:
quilometratge anual (5), canvis de pneumàtics d’estiu i d’hivern (5),
condicions de manteniment i reparacions (5), condicions de
l’assegurança (5), vehicle de substitució i assistència en carretera (5),
condicions de garantia (5).

Es valorarà cada proposta per a cada criteri especificat anteriorment. La
base de puntuació definida es considerarà com la puntuació màxima que es
pot obtenir.
Per a l’avaluació d’aquells aspectes exclusivament quantitatius, la
qualificació s’establirà atorgant la màxima puntuació al licitador que per a
l’aspecte considerat presenti la millor proposta. La resta de licitadors es
puntuaran de manera proporcional, pel resultat del quocient entre el valor
de la millor proposta de la proposta en qüestió.
La resta de criteris es puntuaran de 0 a 10. La valoració de les propostes es
realitzarà mitjançant un informe tècnic i judici de valor, tenint en compte la
informació aportada i tots els seus aspectes a valorar. La valoració deurà ser
motivada el més detalladament possible, valorant de manera independent
cada un dels aspectes analitzats, per tal d’assignar finalment una puntuació
global, segons el barem següent:
-

Molt bona
Bona
Acceptable
Poc satisfactòria
Insatisfactòria

10,0 punts
7,5 punts
5,0 punts
2,5 punts
0,0 punts

10. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
1. Termini de formalització del contracte:
El contracte es formalitzarà dins del termini de trenta (30) dies a comptar de
l’adjudicació definitiva. Quedarà incorporat al mateix, el plec clàusules
administratives i de prescripcions tècniques i l’oferta de l’adjudicatari.

2. Durada del contracte:
La durada del contracte s’estableix per un període de 4 anys que començarà
el dia de la signatura del contracte.
Acabat el termini de vigència, el contracte es podrà prorrogar anualment fins
a un màxim de 6 anys (incloses les pròrrogues), en cas que no s’hagi
denunciat expressament tres (3) mesos abans de la data de venciment del
contracte o de les seves pròrrogues, per qualsevol de les parts mitjançant una
carta amb acusament de recepció, amb les condicions i obligacions
definides en aquest document.
3. Cessió i subcontractació:
El contracte no podrà ser objecte de cessió ni de subcontractació total.
L’adjudicatari podrà subcontractar parcialment el servei objecte d’aquest
concurs sempre i quan el Comú d’Encamp ho autoritzi de manera expressa.
Dita subcontractació parcial es durà a terme a risc i sota la responsabilitat de
l’adjudicatari.
4. Acta de conformitat i pagament:
El bé adquirit haurà d’ésser rebut amb l’acta de conformitat corresponent, tal
com ho preveu l’article 47 de la LCP.
El pagament es farà prèvia presentació de les corresponents factures al
Departament de Finances del Comú d’Encamp, i seguint el procediment que
estableix la normativa de contractació del Comú d’Encamp.
5. Règim sancionador:
Sense perjudici de la facultat de rescissió, el Comú podrà imposar sancions
pel retard en el subministrament del vehicle objecte d’aquest concurs o per
deficiències en la qualitat del vehicle adjudicat.
En el supòsit que l’adjudicatari es retardi en l’inici del servei, aquest serà
objecte d’una penalització de mil (1.000) euros, per setmana de retard.
L’import d’aquestes sancions serà aplicat d’acord amb el procediment que
estableix el Reglament regulador del procediment sancionador del Govern
del 22.07.2015.
Si el retard de referència supera un (1) mes de la data d’inici del servei
contractat, el Comú podrà procedir a la rescissió del contracte, d’acord amb
el que estableix l’article 26-2 de la LCP.
Si el dany o perjudici causat fos superior a les sancions, aquestes es
correspondran amb el valor del dany o perjudici causat.
6. Resolució del contracte:
Les causes de resolució del contracte seran les següents:

•
•

L’incompliment de qualsevol de les condicions establertes en el
contracte.
La mort de l’adjudicatari individual o extinció de la personalitat
jurídica de la societat contractant.

•

La declaració de fallida o la suspensió de pagaments de
l’adjudicatari.

•

De mutu acord entre el Comú d’Encamp i l’adjudicatari.

•

El retard en l’inici del servei, per un període superior a un mes, des de
la data establerta per al lliurament d’aquest.

•

La finalització del termini pactat.

•

Qualsevol altra prevista a la Llei de la contractació pública.

Si el contracte es resol per culpa de l’adjudicatari, li serà confiscada la fiança
i haurà d’indemnitzar al Comú d’Encamp pels danys i perjudicis causats.
Així mateix, la resolució del contracte produirà els efectes previstos a la
legislació vigent.
11. PROTECCIÓ DE DADES
S’informa als concursants que, d’acord amb la Llei 15/2003, del 18 de
desembre, qualificada de Protecció de dades personals, les dades facilitades
s’incorporaran en els fitxers automatitzats del Comú d’Encamp per a aquesta
única finalitat, on es conservaran amb caràcter confidencial, sense perjudici
de les remissions d’obligat compliment. A més, els licitadors podran exercir
davant de la nostra corporació els drets d’accés, rectificació, supressió i
oposició en els termes definits en aquesta llei, i amb les excepcions també
previstes en la mateixa.
Els concursants han d’aportar de manera voluntària les seves dades personals
necessàries per concórrer al concurs públic i, per a la posterior formalització
del contracte, i podran sol·licitar i obtenir la rectificació de les mateixes si
aquestes són errònies, prèvia presentació dels documents que justifiquin llur
realitat.
Així mateix, els concursants resten obligats a protegir les dades que obtinguin
del Comú d’Encamp, d’acord amb el que estableix l’article 12 de la Llei
15/2003 de 18 de desembre, qualificada de Protecció de dades personals.
12. ELECCIÓ DE DOMICILI I JURISDICCIÓ COMPETENT
Per a totes les notificacions, diligències i actuacions que el concerneixin el
domicili de l’adjudicatària serà el que figuri en la documentació presentada.
Podrà canviar aquest domicili, per qualsevol altre situat dins d’Andorra,
notificant el canvi al Comú d'Encamp.

Per a totes les qüestions i litigis a què pugui donar lloc la interpretació,
aplicació o execució del present plec i després del contracte corresponent,
les parts se sotmeten, formalment i expressa, a la jurisdicció exclusiva dels
tribunals andorrans, amb renúncia expressa de tot altre fur o jurisdicció.

(Signatura i segell de l’empresa)
...................................................., .......... de .............................. de ............

Annex núm. 1
Declaració jurada d’acceptació de les bases del plec de clàusules
administratives
i
de
prescripcions
tècniques
del
concurs
.....................................................................................................................................

El Sr. ...............................................................................................,
qualitat

de

representant

de

en la seva
l’empresa

.....................................................................................................................,
licitant del present concurs, declara haver llegit tota la documentació que
conforma

el

concurs

pel

..........................................................................................................................

I,

perquè

consti,

signo

aquesta

declaració

jurada

............................................................., el dia ..... de .......................... de ........

(Segell)

(Signatura)

a

Annex núm. 2
Declaració jurada relativa a la capacitat del licitador per a contractar amb
l’Administració pública.
El Sr. ................................................... licitador del concurs per al
......................................................................................................................................
Declara que ell i la societat o negoci que representa no es troben en cap dels
supòsits següents:
A. Estar declarat en suspensió de pagaments o en fallida, llevat que hagin
estat rehabilitats, o insolvents en qualsevol procediment.
B. Haver estat condemnat mitjançant sentència ferma, per delictes contra la
propietat o de falsedat.
C. Ser deutor de les administracions públiques, un cop transcorregut el
període de pagament voluntari, sigui contractual o legal.
D. Haver estat declarat responsable de la resolució ferma, durant els tres anys
anteriors, de qualsevol contracte celebrat amb l'Administració pública.
E. Formar part del personal al servei de l’Administració pública contractant, a
títol de funcionari, contractual o eventual.
F. Incórrer en cap motiu d’abstenció dels previstos a l’article 115 del Codi de
l’Administració.
G. Els supòsits regulats als capítols primer i quart dels delictes contra la funció
pública de la Llei qualificada del Codi penal.
Llegit i acceptat

(Signatura i segell de l’empresa)

...................................................., .......... de .............................. de ..............

Annex núm. 3
Declaració jurada relativa al compliment de les obligacions en matèria de
seguretat i salut en el treball
El Sr. ..........................................................................................., en qualitat de
representant de l’empresa .....................................................................................,
licitador del present concurs, declara que:
1. Compleix la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals. El
Comú es reserva el dret d’exigir documentació més exhaustiva si escau.
2. Respecta les obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball
referents a:
- Formació i informació de tots els treballadors que donaran servei al
Comú.
- La relació d’equips a utilitzar i la tasca a realitzar, que seran tots amb el
marcat CE.
- Designar l’encarregat de coordinació o facilitar, si escau, el nom del
vigilant de seguretat i salut, en el cas d’obres, tècnic de nivell Bàsic 50
hores.
- Assistir a les reunions periòdiques de cooperació i coordinació
d’activitats empresarials que convoqui el Comú d’Encamp.
- Informar a tots els treballadors que desenvolupin els treballs per compte
de l’adjudicatari.
3. Altres obligacions de l’adjudicatari:
- Compromís d’informar al Comú sobre els accidents de treball produïts a
conseqüència de la concurrència d’altres empreses.
- Compromís de comunicar al Comú qualsevol situació d’emergència o
de risc greu o imminent que puguin afectar a qualsevol treballador
vinculat al centre de treball.
4. El cas que el Comú d’Encamp sigui empresari principal s’han de seguir els
procediments de cooperació i coordinació d’activitats establerts al manual
intern.
I perquè consti, signo aquesta declaració jurada a Encamp , el dia ................
de .......................................... del ......................

(Signatura i segell de l’empresa)

Annex núm. 4
Autorització per a comparèixer a l’obertura de plecs

El sotasignat, .............................................................................................., en
qualitat
de
representant
de
l’empresa
...................................................................., segons consta acreditat a l’oferta,
autoritzo al/la Sr./Sra. ................................................................... a comparèixer a
l’acte d’obertura de les ofertes per a poder fer les constàncies en l’acta
corresponents així com per a la seva signatura.

(Signatura i segell de l’empresa)
.............................., ................. de .............................................. del .................

•

Aquest document s’ha de lliurar en el moment de l’obertura pública
de les ofertes.

Annex núm. 5
Compromís de constitució d’una Unió Temporal d’Empreses (UTE)
El Sr........................................................, professió .....................................................,
amb domicili a...................................................................................
El Sr........................................................, professió .....................................................,
amb domicili a...................................................................................
El Sr........................................................, professió .....................................................,
amb domicili a...................................................................................
i la societat................................................................................, (en el cas d’una
societat, se n’ha de fer constar també les dades del representant legal)
Acordem
De conformitat amb l’article 8 de la Llei de contractació pública del 9 de
novembre del 2000, constituir una unió temporal d’empreses als efectes de
participar en el present concurs públic i manifestem que:
Realitzarem el subministrament i els treballs de col·locació de manera
conjunta.
Respondrem de l’execució dels treballs i de les seves conseqüències, danys i
perjudicis davant de l’Administració i en general davant de qualsevol altra
instància, de manera conjunta i solidària.
Tots els empresaris i les empreses agrupats estan individualment legitimats per
contractar, d’acord amb l’article 7 de la Llei de contractació.
I en cas de ser adjudicataris, expressem de manera inequívoca els
compromisos següents:
Constituir una unió temporal d’empreses, escripturada notarialment, amb la
finalitat d’executar el subministrament.
Indicar el percentatge de participació en l’execució del contracte de
cadascun dels empresaris integrants de la unió temporal d’empreses:
-............................................................................... (........%)
-............................................................................... (........%)
Així mateix, nomenem com a representant de l’esmentada unió al Sr.
......................................................................................................................................
I perquè consti, signem aquest document, el dia ....... de .................... del .......
Els licitadors
Llegit i acceptat
(segells i signatures)

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN L’ADJUDICACIÓ,
MITJANÇANT LLOGUER, EN RÈGIM DE RÈNTING, D’UN VEHICLE TIPUS
“PICK-UP” DESTINAT A L’EQUIP DE PARCS I JARDINS DEL DEPARTAMENT
D’HIGIENE, MEDI AMBIENT I AGRICULTURA DEL COMÚ D’ENCAMP
1. OBJECTE
El lloguer, en règim de rènting, d’un vehicle tipus “pick-up” destinat a l’equip
de Parcs i jardins del Departament d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura del
Comú d’Encamp.
2. DESCRIPCIÓ DEL VEHICLE
El vehicle proposat ha de reunir unes característiques i equipament específic
per a realitzar els treballs de reg i transports de material, així com garantir la
seguretat dels seus ocupants, amb la consegüent dotació d’elements de
seguretat i tecnologia en l’equipament.
El vehicle haurà de cenyir-se als requisits següents:
Equipament bàsic:
- Tipus: pick-up
- Cabina doble amb capacitat per a 5 ocupants
- Motor: dièsel, acompliment de la normativa d’emissions EURO 6
- Tracció: 4x4
- Potència: 150-163 CV, mínim
- Cilindrada: 2.000 cc, mínim
- Canvi automàtic
- Color blanc
- Protecció caixa d’alumini
- Caixa d’eines
- Pont de llums o llum de seguretat giratòria
- Subministrament i muntatge d’un equip de ganxo per remolc
- Retolació i escuts: La retolació del vehicle estarà conformada pels
corresponents escuts homologats del Comú d’Encamp a les dues
portes i una banda reflectant blanca i vermella a tot el perímetre del
vehicle (laterals, part davantera i posterior).
Aquesta llista no és limitada i es poden indicar dins de l’oferta altres
característiques que puguin ser d’interès i suposin una clara millora sobre les
condicions esmentades; les quals es tindran en compte a l’hora de valorar les
característiques del vehicle i equipaments. En aquest sentit, es podran
presentar ofertes variants o de diversos models, que a criteri de l’empresa,
compleixin i millorin les condicions sol·licitades.
El vehicle inclourà la dotació de recanvis i eines legalment exigits per a la seva
circulació.

3. CONDICIONS I PRESTACIONS DEL SERVEI DE RÈNTING
El licitador ha de proposar quines seran les condicions i prestacions del
contracte:
-

Kilòmetres contractats (actualment es fan entre 10.000 i 12.000km/any)

-

Tipus i condicions de l’assegurança

-

Manteniment (revisions, reparacions i subministrament i col·locació de
pneumàtics segons les necessitats)

-

Impostos inclosos

-

Assistència en carretera

-

Vehicle de substitució

-

Condicions i termini de garantia

-

Altres

Si durant el període de garantia s’acredités l’existència de vicis o defectes en
el vehicle, l’empresa adjudicatària haurà de reposar-lo o procedir a la seva
reparació, sense poder reclamar cap mena de contraprestació econòmica
a l’efecte.
4. DATA DE LLIURAMENT
El licitador ha de presentar una proposta relativa al termini de lliurament del
vehicle, comprometent-se a una data concreta, en el cas de resultar
l’adjudicatari.
5. OBLIGACIONS
Sense perjudici de les obligacions específiques que s’estableixen en aquest
plec, són obligacions de l’adjudicatari:
a) Substituir el vehicle avariat per un altre
característiques durant el període de reparació

d’anàlogues

b) Realitzar el servei segons els terminis establerts.
c) Respondre dels danys que es derivin del servei en general.
d) Disposar d’un responsable amb capacitat executiva per gestionar
qualsevol incidència tècnica o altres aspectes.
e) Realitzar les tasques de manteniment d’acord amb la proposta del
licitant.
f) Guardar en tot moment el bon procedir i la confidencialitat
deguda. Tota gestió, tramesa de documentació, informació, etc.,
derivada de l’execució del contracte precisarà necessàriament
l’autorització del Comú d'Encamp.

Llegit i acceptat

(Signatura i segell de l’empresa)
...................................................., .......... de .............................. de ............

