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PLEC DE CONDICIONS PER LA CONCURRÈNCIA D’OFERTES PE R L’ADQUISICIÓ D’UN 

VEHICLE RECOL·LECTOR CÀRREGA POSTERIOR 12m3 
 
1.- OBJECTE 
 

1) L’objecte del Plec és l’adquisició d’un vehicle recol·lector per a la recollida dels residus 
municipals, de càrrega posterior, amb caixa de 12 m3 de capacitat i amb les 
característiques i condicions que s’assenyalen a la clàusula segona d’aquest plec. 

2) El destí d’aquest vehicle és la seva adscripció al servei de recollida de residus 
municipals que efectuï el CONSELL COMARCAL D’OSONA mitjançant l’empresa 
RECOLLIDA DE RESIDUS D’OSONA, S.L. 

 
 
2.- CARACTERÍSTIQUES DEL VEHICLE  
El vehicle objecte de concurs constarà d’un xassís i un equip recol·lector de càrrega posterior 
que tindrà, com a mínim, les característiques tècniques següents: 
 
 
EQUIP RECOL.LECTOR 
 

• Capacitat de 12 metres cúbics. 
• Caixa compactadora preparada per a la recollida de la fracció FORM, a on tots els 
orificis han d’estar segellats hermèticament . 
• Quadre de comandaments a la cabina. 
• Dispositiu de seguretat amb aturada automàtica del sistema de compactació situada a la 

boca de càrrega. 
• Doble botonera posterior situades una en costat dret i l’altre en costat esquerra. 
• Botonera de descàrrega de la unitat en frontal de la caixa situada lateral esquerra. 
• Selector de pressions de la placa ejectora en funció del tipus de residu a carregar. 
• Polsador d’aturada d’emergència en ambdós costats. 
• Elevador polivalent i braços per aixecar contenidors de dues rodes des de 90 fins a 360 

litres i contenidors de 4 rodes des de 400 litres fins a 1100 litres i rampes per l’obertura 
de tapa corba. 

• Estreps plegables amb control de presència amb limitador de velocitat a 30 km/h i 
inhabilitació de la marxa enrere amb operari ubicat sobre l’estrep, segons normes CE. 

• Sortida de lixiviats amb aixeta. 
• Far de treball giratori i homologat situat a la zona posterior del vehicle. 
• La càrrega de contenidors es podrà fer mentre funciona la compactació però garantint la 

seguretat de l’operari. 
• La pintura del conjunt elevador complirà les normes de seguretat dels elements mòbils. 
• Comptador digital d’hores de treball a la cabina. 
• Telecàmera posterior i monitor en cabina. 
• Instal·lació hidràulica per aixecar contenidors soterrats, boquilla inclosa. 
• Tremuja adaptada a la descàrrega de satèl·lits. 
• Certificació CE compleix la normativa comunitària de màquines, directives 2006/42/CE. 
• Certificació CE conforme a la normativa de vehicles per la recollida de residus y els seus 

dispositius d’elevació associats. Requisits generals i requisits de seguretat. UNE EN- 
1501-1:1999. 

• Certificació CE conforme compleix la directiva de emissions sonores 2000/14/CE. 
• Pesatge estàtic sobre Xassís compatible amb software utilitzat a Recollida de Residus  

d’Osona SL. 
• Alçada màxima de la zona de càrrega de contenidors de 1.60 metres 
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XASSÍS EQUIP 
 
• Potència Mínima 280Cv 
• La distància entre eixos serà l’adequada per al recol·lector. 
• Vehicle de 2 eixos. 
• MMA mínim 18 tones. 
• Adaptació a la normativa europea d’emissions Euro 6. 
• Inclou bloqueig diferencial 
• Aire condicionat. 
• 3 places. 
• Suspensió pneumàtica posterior. 
• Escapament vertical. 
• Caixa de canvis manual com a mínim 
• Presa de força directe al motor excloent a punta de cigonyal 
• Sistema de frens ABS i EBS 
• Sistema de localització per GPS compatible model recollida residus. 
• Instal·lació a l’exterior del vehicle amb armari tancat homologat dels dos extintors 

homologats segons marca la llei. 
• Radio inclosa en el vehicle. 
• Subministrament d’armilla reflectant, triangles d’emergència i farmaciola de primers 

auxilis. 
 
La cabina del Xassís del vehicle serà pintat i envernissat  en color verd PANTONE® 370, i durà 
retolat la imatge corporativa dels vehicles amb vinils i anagrama de Recollida de Residus segons 
llibre d’estil de Recollida de Residus d’Osona SL,  mentre que la caixa compactadora, serà de 
color blanc RAL 9010 i durà retolat tant als laterals de la caixa l’anagrama de l’empresa 
RECOLLIDA DE RESIDUS D’OSONA, S.L. i l’anagrama del Consell Comarcal d’Osona segons 
mides i colors indicats en el llibre d’estil de Recollida de Residus d’Osona SL. 
 
Altrament, el vehicle serà totalment nou, estarà matriculat, haurà passat la corresponent ITV i 
estarà al corrent d’impostos i certificats per a poder circular, tanmateix, el tacògraf digital ja 
estarà activat i durà enganxat al interior de la porta la placa de tacògraf activat. 
 
La matriculació del vehicle s’efectuarà a nom de l’empresa RECOLLIDA DE RESIDUS 
D’OSONA, S.L. 
 
 
3.- TERMINI DEL CONTRACTE  
La contractació tindrà, estrictament la durada necessària per cobrir el subministrament del 
vehicle, la comprovació de que el material subministrat estarà en les condicions sol·licitades i els 
terminis necessaris que estipuli la llei per cobrir les garanties sol·licitades . 
 
 
4.- PREU 
El preu de licitació del present contracte per al vehicle sol·licitat es fixa, com a màxim, en 
132.000 euros, sense IVA (159.720€, 21% iva inclòs). El preu s’haurà de desglossar per cadascun 
dels conceptes. 
 
Aquest preu inclourà a més del vehicle recol·lector sol·licitat, el trasllat al punt facilitat en 
aquestes clàusules, l’ITV, la matriculació, activació de tacògraf i tots els impostos que se’n 
derivin per posar-lo en funcionament.  
Els oferents hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta l’esmentada quantitat. 
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5.- REVISIÓ DEL PREU 
No hi haurà opció a cap revisió de preu  
 
 
6.- TERMINI DE GARANTÍA  
El termini mínim de garantia serà de 2 anys. 
 
 
7.- EXPOSICIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS  
Estarà exposat a la seu de l'empresa RECOLLIDA DE RESIDUS D’OSONA S.L, situada a Carrer 
Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals nº 5, 3era planta, 08500 VIC i al Perfil del contractant a 
l’adreça electrònica següent: www.ccosona.cat;  perfil del contractant d’ens participats (Recollida 
de Residus d’Osona, SL) 
 
 
8. GARANTIES I FORMES DE CONSTITUCIÓ: 
L’adjudicatari haurà de presentar una garantia definitiva corresponent al 5% del preu 
d’adjudicació del contracte que respondrà dels incompliments del contractista a l’hora de complir 
amb les condicions del contracte, de les penalitats imposades d’acord amb aquest plec.  
 
Aquesta garantia podrà constituir-se en metàl·lic o a través d’aval bancari i serà retornada a 
l’adjudicatari una vegada hagi fet lliurament de conformitat dels béns objecte del 
subministrament.  
 
 
9.- ACREDITACIÓ DE L’APTITUD PER CONTRACTAR 
Podran presentar ofertes les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que 
tinguin plena capacitat d'obrar, no es trobin en cap dels supòsits de prohibició de contractar, i 
acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica  
 
Tots els licitadors han d’assenyalar en el moment de presentar llurs propostes un domicili, un 
telèfon, un fax i una adreça de correu electrònic per a les comunicacions i relacions que en 
general es derivin del procediment o que de qualsevol manera puguin afectar al licitador. 
 
Les proposicions hauran de tenir una validesa mínima de 6 mesos, comptats a partir de la data 
d’obertura de les mateixes. Passat aquest termini, o aquell superior indicat per cada licitador en 
la seva proposta, sense que RECOLLIDA DE RESIDUS D’OSONA, S.L. hagi acordat 
l’adjudicació del contracte o la resolució del procediment en un altre sentit, els licitadors admesos 
tindran dret a retirar la seva proposició i a que els sigui retornada la garantia provisional, sempre i 
quan ho sol·licitin així per escrit a  RECOLLIDA DE RESIDUS D’OSONA, S.L..  Les proposicions 
que no siguin retirades s’entendran vàlides i vinculants per al licitador a tots els efectes previstos 
en aquest Plec de Clàusules.  
 
Cap licitador podrà presentar més d’una proposta ni subscriure cap proposta en unió temporal 
amb d’altres si ho ha fet individualment, així com tampoc podrà figurar en més d’una unió 
temporal. En cas de fer-ho serà causa de la no admissió de totes les propostes subscrites per 
aquest. 
 
La presentació de proposicions implica l’acceptació incondicionada pels licitadors del contingut 
de la totalitat de la documentació objecte del present procediment. 
 
1. La capacitat d'obrar dels empresaris s'acreditarà:  
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La capacitat d'obrar dels empresaris que siguin persones físiques mitjançant còpia del Document 
Nacional de Identitat. Les persones jurídiques, ho faran mitjançant l'escriptura o document de 
constitució, els estatuts o l'acte fundacional, en els quals constin les normes per les quals es 
regula la seva activitat, degudament inscrits, si escau, en el Registre públic que correspongui, 
segons el tipus de persona jurídica que es tracti.  
 
2. La prova per part dels empresaris de la no concurrència d'alguna de les prohibicions de 
contractar de l'article 60 del Reial  Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la de Contractes del Sector Públic es realitzarà per declaració 
responsable. Aquesta declaració inclourà la manifestació de trobar-se al corrent del compliment 
de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, 
sense perjudici que la justificació acreditativa d’aquest requisit hagi de presentar-se a 
requeriment de RECOLLIDA DE RESIDUS D’OSONA, S.L. 
 
3. La solvència de l'empresari : 
 
3.1 La solvència econòmica i financera de l'empresari podrà acreditar-se per un o varis dels 
mitjans següents:  
Declaracions apropiades d'entitats financeres; els comptes anuals presentades en el Registre 
Mercantil o en el Registre oficial que correspongui o declaració sobre el volum global de negocis 
i, si escau, sobre el volum de negocis en l'àmbit d'activitats corresponent a fi del contracte, referit 
com a màxim als tres últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o d'inici de les 
activitats de l'empresari, en la mesura que es disposi de les referències d'aquest volum de 
negocis. 
 
3.2. En els contractes de subministrament, la solvència tècnica dels empresaris s'acreditarà per 
un o varis dels següents mitjans: 
a) Relació dels principals subministraments efectuats durant els tres últims anys, indicant el seu 
import, dates i destinatari públic o privat dels mateixos.  
b) Indicació del personal tècnic o unitats tècniques, integrades o no en l'empresa, dels quals es 
disposi per a l'execució del contracte, especialment els encarregats del control de qualitat. 
c) Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures emprades per a garantir la qualitat i 
dels mitjans d'estudi i investigació de l'empresa.  
d) Control efectuat per l'entitat del sector públic contractant o, en el seu nom, per un organisme 
oficial competent de l'Estat en el qual l'empresari està establert, sempre que intervingui acord 
d'aquest organisme, quan els productes a subministrar siguin complexos o quan, 
excepcionalment, hagin de respondre a una fi particular. Aquest control versarà sobre la 
capacitat de producció de l'empresari i, si fos necessari, sobre els mitjans d'estudi i investigació 
amb que conta, així com sobre les mesures emprades per a controlar la qualitat.  
e) Mostres, descripcions i fotografies dels productes a subministrar, l'autenticitat dels quals pugui 
certificar-se a petició de l'entitat del sector públic contractant. 
f) Certificats expedits pels instituts o serveis oficials encarregats del control de qualitat, de 
competència reconeguda, que acreditin la conformitat de productes perfectament detallada 
mitjançant referències a determinades especificacions o normes. 
 
10.- DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR  
La documentació que cal presentar és la que s'indica tot seguit, podent efectuar-se en qualsevol 
de les llengües cooficials de Catalunya, anant degudament signada pel licitador, ser original i 
haurà de presentar-se en tres sobres tancats, que inclouran la documentació que es detalla a 
continuació: 
 
Sobre “A”: Documentació Administrativa.  
Sobre “B”: Documentació la Ponderació del qual Depèn d’un Judici de Valor. 
Sobre “C”: Proposició Econòmica i Documentació Quantificable de Forma Automàtica. 



 

Pàgina 5 de 14 

 

 
 
SOBRE “A”  
 
El sobre portarà la menció: " Documentació administrativa per a la Concurrència  Pública 
d'Ofertes per l’adquisició d’un vehicle recol·lecto r de 12 m3 ” 
 
 
DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA 
 
a) Documents que acreditin la personalitat jurídica de l'empresari.  
 
b) Documents que acreditin la representació.  
 

— Els qui compareguin o signin ofertes en nom d'un altre, presentaran còpia notarial del 
poder de representació, validat pel secretari de la Corporació.  

— Si el candidat fos persona jurídica, aquest poder haurà de figurar inscrit en el Registre 
Mercantil, quan sigui exigible legalment. 

— Igualment la persona amb poder validat a l'efecte de representació, haurà d'acompanyar 
fotocòpia compulsada administrativament o testimoniatge notarial del seu document 
nacional d'identitat.  

 
c) Declaració responsable de no estar subjecte a cap dels supòsit de prohibició per a contractar 
de les recollides en l'article 60 del RD Legislatiu 3/2011. 
 
Aquesta declaració inclourà la manifestació de trobar-se al corrent del compliment de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, sense 
perjudici que la justificació acreditativa d’aquest requisit hagi de presentar-se, abans de 
l'adjudicació definitiva, per l'empresari a favor del qual s’hagi d’efectuar aquesta. 
 
d) Documents que justifiquin el compliment dels requisits de solvència econòmica, financera i 
tècnica o professional.  
 
e) Si escau, una adreça de correu electrònic en què efectuar les notificacions. 
 
f) Les empreses estrangeres presentaran declaració de submissió a la Jurisdicció dels Jutjats i 
Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes aquelles incidències que de manera directa o 
indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que 
pugui correspondre al licitant. 
 
SOBRE “B” 
 
"Documentació ponderable a través de judicis de val or per l’adquisició d’un vehicle 
recol·lector de 12M3, presentada per ...……......... .…….......", 
 
Inclourà aquells documents que siguin precisos per a la valoració dels criteris que 
depenguin d’un judici de valor. 
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SOBRE “C”  
 
El sobre portarà la menció "Oferta econòmica de la Concurrència Pública d'Ofer tes per 
l’adquisició d’un vehicle recol·lector de 12 M3, pr esentada per ...……..........……......."  i que 
haurà de contenir: 
 
 
a) Oferta econòmica de conformitat amb el model següent: 
 
"En/Na......................................... amb NIF núm................., en nom propi, (o en representació de 
l'empresa.............., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm..........), 
assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació relativa a l’adquisició d’un 
vehicle recol·lector de 12 M3, presentada per ...…… ......., es compromet a portar-la a terme 
amb subjecció als presents plecs per la quantitat de ……….……………….. euros, IVA inclòs. (La 
quantitat haurà d’expressar-se en lletres i xifres).  

 
(Lloc, data i signatura de l'oferent)." 
 
b) Documents relatius als criteris de valoració, diferents del preu, que s’han de 

quantificar de forma automàtica. 
 
El manteniment del vehicle, incloses les revisions dins el període de garantia, el podrà 
realitzar Recollida de Residus d’Osona SL., sense que això suposi la pèrdua de cap 
mena de garantia. Recollida de Residus d’Osona SL,. es compromet a fer les revisions 
u manteniments marcats pel fabricant i entregar els justificants que acreditin el 
manteniment del vehicle, així com gastar els consumibles que marqui el fabricant. 
 
És imprescindible entregar l’Annex I degudament omplert, per tal de garantir que totes 
les ofertes compleixen la totalitat de requisits tècnics mínims. 
 
 
11.- TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES  
El termini de presentació d’ofertes serà fins al dia 21 d’octubre de 2013, a les 14.00.  
Les ofertes econòmiques s’han de presentar al domicili social  de l'empresa RECOLLIDA DE 
RESIDUS D’OSONA, S.L, situada a situada al carrer Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals, 5, 3a 
planta de la ciutat de Vic (08500).  
 
S’admetran les ofertes presentades per correu. En aquest cas, la documentació s’haurà de lliurar 
a l’oficina de Correus dins del termini màxim establert per a la presentació d’ofertes, havent-se 
d’anunciar la seva tramesa mitjançant tèlex, telegrama o fax a Recollida de Residus d’Osona, SL. 
el mateix dia de la seva presentació, sense ultrapassar, en aquest darrer cas, el termini esmentat 
per a la presentació de les proposicions. Transcorreguts sis dies des de la data esmentada 
sense haver-se rebut la documentació, aquesta no serà admesa en cap cas.  
 
 
12.- OBERTURA DE LES OFERTES  
L’acte d’obertura dels sobres serà públic i tindrà lloc a la seu de RECOLLIDA DE RESIDUS 
D’OSONA, S.L, situada carrer Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals, 5, 3a planta de la ciutat de 
Vic (08500). La data i hora per a l’obertura del sobre B” s’indicarà a l’anunci de  licitació.  La data 
i hora per a l’obertura del sobre “C” es comunicarà als licitadors. 
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La Mesa de Contractació es constituirà el tercer dia hàbil després de la finalització del termini de 
presentació de les proposicions, a les 12:00 hores, es procedirà a l’obertura dels Sobres «A» i es 
qualificarà la documentació administrativa continguda en aquest.  

 
La Mesa podrà concedir, si ho estima convenient, un termini no superior a tres dies perquè el 
licitador corregeixi els defectes o omissions esmenables observats en la documentació 
presentada. 

 

Posteriorment, procedirà a l’obertura i examen dels sobres «B»; que conté els criteris la 
ponderació dels quals depenen d’un judici de valor. 

 
Després de la lectura de les diferents proposicions, la Mesa sol·licitarà els informes tècnics que 
consideri convenients, per a la valoració d’aquestes d’acord als criteris i a les ponderacions 
establertes en aquest Plec. 
 
Reunida novament la Mesa de Contractació, es donarà a conèixer la ponderació assignada als 
criteris dependents d’un judici de valor. A continuació es procedirà a l’obertura dels sobre «C». 

 
Atesa la valoració dels criteris la ponderació dels quals depèn d’un judici de valor (Sobre «B») i 
dels criteris la ponderació dels quals és automàtica (Sobre «C»), la Mesa de Contractació 
proposarà al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa. 

 
L’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més 
avantatjosa perquè, en el termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent en que rebi el 
requeriment, presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les 
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o autoritzi a l’òrgan de contractació per 
obtenir de forma directa l’acreditació d’allò, de disposar efectivament dels mitjans que s’hagi 
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte conforme a l’article 64.2 del Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, i d’haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent.  

 
 
13. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
Rebuda la documentació sol·licitada, l’òrgan de contractació adjudicarà el contracte en els cinc 
dies hàbils següents a la recepció de la documentació.  
En cap cas podrà declarar-se deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o proposició que 
sigui admissible d’acord amb els criteris que consten en el plec. 
L’adjudicació serà motivada i es notificarà als candidats o licitadors i es publicarà simultàniament 
en el perfil de contractant.  
La notificació contindrà, en tot cas, la informació necessària per permetre al licitador exclòs o al 
candidat descartat interposar recurs suficientment fundat contra la decisió d’adjudicació. En 
particular expressarà els extrems següents: 

 
• En relació amb els candidats descartats, l’exposició resumida de les raons per les quals s’ha 

desestimat la seva candidatura. 
• Respecte els licitadors exclosos del procediment d’adjudicació, també en forma resumida, 

les raons per les quals no s’ha admès la seva oferta.  
• En tot cas, el nom de l’adjudicatari, les característiques i avantatges de la proposició de 

l’adjudicatari determinants per seleccionar l’oferta d’aquest amb preferència a la de la resta 
dels licitadors les ofertes dels quals hagin estat admeses. 

• En la notificació i en el perfil de contractant s’indicarà el termini en què cal procedir a la seva 
formalització. 
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14.- CONTRACTE 
Es formalitzarà en document privat, sense perjudici de poder elevar-lo a escriptura pública. En 
aquest cas les despeses d’atorgament aniran a càrrec de la part que ho sol·liciti. 
 
 
15.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
Per a la selecció de les propostes presentades es prendran en consideració els criteris que 
s’assenyalen amb la ponderació que s’especifica: 
 
La puntuació màxima total serà de 100 punts, que es distribuiran en funció de l’aplicació dels 
criteris següents: 
 
- Criteris subjectes a ponderació automàtica (Sobre C): La puntuació màxima serà de 85 

punts, de conformitat amb la taula que es detalla seguidament. 
 
La puntuació mínima obtinguda a l’apartat 1.2. (oferta tècnica) per a ser adjudicatari serà de 
30 punts. 
 

- Criteris subjectes a judici de valor (Sobre B): La puntuació màxima serà de 15 punts, de 
conformitat amb la taula que es detalla seguidament 

 
Quan hi hagi igualtat entre dos o més licitadors, des del punt de vista dels criteris objectius, tindrà 
preferència la proposició presentada per l’empresa que en el moment d’acreditar la seva 
solvència tècnica tingui en la seva plantilla un número de treballadors minusvàlids no inferior al 
2%.: 
 

1. Criteris subjectes a ponderació automàtica (Sobre C) 

1.1. Oferta econòmica: 

- Preu 
        Valor més favorable dels concursants admesos 

Puntuació =  -------------------------------------------------------------- x 40 
          Valor l’empresa concursant en qüestió 

Econòmica 

40 Punts 

1.2. Oferta tècnica: 
- Millora en el termini de lliurament. 
Es puntuarà linealment segons les ofertes presentades qualificant 
amb 0 punts el termini màxim indicat i amb 15 punts la oferta més 
avantatjosa. 

Tècnica 
 

15 Punts 

- Preu tancat de les revisions 
Es valorarà amb 10 punts el millor preu tancat de revisions dins el 
termini de garantia. De forma lineal, es valorarà amb 0 punts la 
pitjor oferta de preu tancat de revisions. 

Tècnica 
 

10 Punts 

-- Millores en els terminis de garantia. 
Es valorarà amb 15 punts el millor termini de garantia i, de forma 
lineal, amb 0 punts el mínim fixat 

Tècnica 
 

15 Punts 

Proximitat del concessionari oficial. 
Es valorarà amb 10 punts una proximitat inferior als 30 Km 
respecte Vic. De forma lineal, es valorarà amb 0 punts una 
distància superior als 80 Km. 

Tècnica 
 

5 Punts 
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2. Criteris subjectes a judici de valor (Sobre B) 

- Canvi de velocitats automàtic Millores 8 Punts 

-  Suport pala i escombra Millores 0.5 Punts 

- Rentamans instal·lat al vehicle Millores 0.5 Punts 

-  Qualitat servei post venta (veure quadre 2 A) 
Es valoraran aspectes com el termini màxim per a disposició 
de recanvis, capacitat i rapidesa en reparacions in situ i 
qualitat i preus general del taller. 

Millores 6 Punts 

 
 
La puntuació de 6 punts de millores que fan referència a l’apartat qualitat del servei post 
venta, es distribueix a 1 punt per a cada millora 
 

2 A. Qualitat Servei Post Venta (Sobre B) 

- Descompte sobre tarifa en recanvis originals ( millorant oferta 
presentada fins el moment a Recollida de Residus D’osona 
SL) 

Millores  1 Punts 

- Ma d’obra, desplaçament i material gratuït per a la primera 
revisió del vehicle 

Millores 1 Punts 

-  Descompte sobre tarifa de la mà d’obra del taller (millorant 
oferta presentada fins al moment a Recollida de Residus 
d’Osona SL) 

Millores 1 Punts 

-  Servei 365 dies a l’any (obligatori presentar documentació 
acreditant el servei) 

Millores 1 Punts 

- Servei 24 hores dia (obligatori presentar documentació 
acreditant el servei) 

Millores 1 Punts 

- Altres Millores 1 Punts 
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16.- EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
1. Execució del contracte.- Els béns es subministraran amb estricta subjecció a les condicions 
tècniques d’aquest plec. 
 
El contractista serà responsable de tota reclamació relativa a la propietat industrial, intel·lectual o 
comercial dels materials, procediments i equips utilitzats en la fabricació del subministrament, 
havent d'indemnitzar a l'Administració tots els danys i perjudicis que poguessin derivar-se de la 
interposició de reclamacions, inclòs les despeses derivades dels que eventualment poguessin 
dirigir-se contra la mateixa. 
 
Sigui quin sigui el tipus de subministrament l'adjudicatari no tindrà dret a indemnització per causa 
de pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats en els béns abans del seu lliurament a Recollida de 
Residus d’Osona, S.L., llevat que aquesta hagués incorregut en mora al rebre'ls. 
 
2. Termini de lliurament.- El termini total per a la fabricació i lliurament del subministrament serà, 
com a màxim, de 6 mesos a comptar de l'endemà de la recepció de la notificació de l'adjudicació. 
 
El lliurament s'efectuarà al centre de treball de l’empresa RECOLLIDA DE RESIDUS D’OSONA, 
S.L., situada a C/ Lleida nº 35 PAE, 08500 VIC, en perfecte estat de funcionament en la forma 
que estableixi aquest plec, essent de compte de l'adjudicatari les despeses de transport, 
instal·lació i d'entrega. 
 
3. Comprovacions dels subministraments.- Recollida de Residus d’Osona, S.L. es reserva el dret 
d'efectuar totes les comprovacions que estimi convenients de les qualitats dels béns al temps del 
seu lliurament.  
 
4. Penalitats per demora.- L'adjudicatari queda obligat al compliment del termini d'execució del 
contracte i dels terminis parcials fixats per l'Administració. Si arribat el terme de qualsevol dels 
terminis esmentats, el contractista hagués incorregut en mora per causes imputables al mateix, 
Recollida de Residus d’Osona, SL  podrà optar per la resolució del contracte o per la imposició 
de penalitats econòmiques. Aquestes ascendiran a 1 euros/dia per cada 1.000 euros del preu del 
contracte. 
 
La pèrdua de la garantia o els imports de les penalitats, no exclouen la indemnització per danys i 
perjudicis a què pugui tenir dret Recollida de Residus d’Osona, S.L., originats per la demora del 
contractista. 
 
En tot cas, la constitució en mora del contractista no requerirà interpel·lació o intimació prèvia per 
part de Recollida de Residus d’Osona, S.L.. 
  
L'import de les penalitats per demora es deduirà de les factures i, si és el cas, de la garantia. 
 
5. Recepció.- Si els béns no es troben en estat de ser rebuts es farà constar així en l'acta de 
recepció i es donaran les instruccions precises al contractista perquè esmeni els defectes 
observats o procedeixi a un nou subministrament. 
 
6 Pagament del preu. L'adjudicatari tindrà dret a l'abonament del preu dels subministraments 
efectivament lliurats i formalment rebuts per Recollida de Residus d’Osona, S.L d'acord amb les 
condicions establertes en el contracte. El termini de pagament serà el fixat en el TRLCSP i 
iniciarà el seu còmput des de la presentació de la factura per part del contractista, que podrà 
emetre una vegada s’hagi aixecat l’acta de lliurament. 
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7. En el cas que el subministrament es presti per mitjà d'entregues successives de béns 
s'autoritza la realització de pagaments parcials. 
 
8. Si durant el termini de garantia, s'acredita l'existència de vicis o defectes en el 
subministrament, Recollida de Residus d’Osona, S.L. tindrà dret a reclamar a l'empresari la 
reposició dels béns inadequats o la reparació dels mateixos si fora suficient. 

Si Recollida de Residus d’Osona, S.L. estima durant el termini de garantia que els béns no són 
aptes per al fi pretès com a conseqüència dels vicis o defectes observats imputables a 
l'empresari, i existeix la presumpció que la reposició o reparació del bé no serà suficient per 
aconseguir aquest fi, podrà, abans d’expirar el termini de garantia, rebutjar els béns i quedant 
exempt de la obligació de pagament o tenint dret a la recuperació de l’import satisfet. 

9. Acabat el termini de garantia sense que Recollida de Residus d’Osona, SL hagi formalitzat 
algun dels inconvenients o la denúncia a què es refereix l’apartat anterior el contractista quedarà 
exempt de responsabilitat per raó dels béns subministrats. 
 
10. Modificació.- Quan, com a conseqüència de les modificacions del contracte de 
subministrament, es produeixi a la modificació no substancial de les característiques dels béns 
que integren el subministrament seran obligatòries per al contractista, sense que tingui cap dret 
en cas a reclamar indemnització per les aquestes causes. 
 
11. Resolució.- La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits següents: 
 
Són causes de resolució del contracte: 
  
a. La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l'extinció de la personalitat 
jurídica de la societat contractista. 
  
b. El mutu acord entre Recollida de Residus d’Osona, SL i el contractista. 
 
c. La no formalització del contracte una vegada feta l’adjudicació. 
  
d. La demora en el compliment dels terminis per part del contractista per més de 2 mesos. 
 
e. L'incompliment de les restants obligacions contractuals essencials que consten en aquest plec 
  
f. Les modificacions en el contracte, encara que fossin successives, que impliquin, aïllada o 
conjuntament, alteracions del preu del contracte en quantia superior, en més o en menys, al 20% 
del preu primitiu del contracte, amb exclusió de l'impost sobre el valor afegit, o representin una 
alteració substancial de la prestació inicial. 
  
La resolució del contracte donarà lloc a la recíproca devolució dels béns i de l'import dels 
pagaments realitzats, i, quan no fos possible, Recollida de Residus d’Osona, S.L. haurà d'abonar 
aquesta el preu dels efectivament entregats i rebuts de conformitat. 
  
Quan el contracte es resolgui per culpa de l'adjudicatari, li serà confiscada la garantia definitiva, 
sense perjudici de la indemnització, si és el cas, per danys i perjudicis originats a Recollida de 
Residus d’Osona, S.L., que excedeixin de l'import de la garantia confiscada. 
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17. CONFIDENCIALITAT.  
Sense perjudici de les disposicions de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre relatives a la publicitat de 
l'adjudicació i a la informació que ha de donar-se als candidats i als licitadors, aquests podran 
designar com a confidencial part de la informació facilitada per ells al formular les ofertes, en 
especial respecte als secrets tècnics o comercials i als aspectes confidencials de les mateixes. 
Els òrgans de contractació no podran divulgar esta informació sense el seu consentiment. 

 
De la mateixa manera, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d'aquella 
informació a què tingui accés en ocasió de l'execució del contracte a què se li haguera donat el 
referit caràcter en els plecs o en el contracte, o que per la seva mateixa naturalesa hagi de ser 
tractada com a tal.  
 
 
18. RENUNCIA O DESISTIMENT 
Correspon a l’òrgan de contractació per raons d’interès públic degudament justificades renunciar 
a celebrar el contracte abans de l’adjudicació. En aquest cas no es generarà indemnització en 
favor dels licitadors. 
 
També pot desistir de l’adjudicació quan apreciï una infracció no subsanable de les normes de 
preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació. 
 
19.- TRIBUNALS  
Per la mera presentació de la proposició s’entén que els licitadors renuncien a qualsevol fur i 
privilegi propi i es sotmeten als Tribunals competents amb jurisdicció a Manlleu per resoldre i 
conèixer totes les qüestions litigioses que puguin suscitar-se en relació als efectes i extinció del 
contracte. 
 
 
Vic, a 27 de Setembre del 2013. 
 



 

Pàgina 13 de 14 

 

Annex a la proposta tècnica. 
 
Annex I proposta tècnica mínima, si no es compleixen tots aquests requisits, el concursant 
quedarà desqualificat. 
 
 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES SI NO 

Caixa compactadora preparada per a la recollida de la fracció FORM a on 
tots els orificis has d’estar segellats hermèticame nt    

Quadre comandaments a la cabina     

Dispositius de seguretat amb aturada automàtica del sistema de 
compactació situada a la boca de càrrega 

    

Doble botonera posteriors situades una en el costat dret i l’altre en el costat 
esquerra 

    

Botonera de descàrrega de la unitat en el frontal de la caixa situat lateral 
esquerra     

Selector de pressions de la placa ejectora en funció del tipus de residu a 
carregar 

    

Polsador d’aturada d’emergència en ambdós costats     

Elevador polivalent i braços per aixecar contenidors de dues rodes de 90 
fins a 360 litres i contenidors de 4 rodes des de 400 fins a 1.100 litres i 
rampes per a l’obertura de tapa corba 

    

Estreps plegables amb control de presència amb limitador de velocitat a 30 
Qm/h i sortida de lixiviats amb aixeta     

Far de treball giratori i homologat situat a la zona posterior del vehicle.     

La càrrega de contenidors es podrà fer mentre funciona la compactació 
però garantint la seguretat de l’operari. 

    

La pintura del conjunt elevador complirà les normes de seguretat dels 
elements mòbils. 

    

Comptador digital d’hores de treball a la cabina.     

Telecàmera posterior i monitor en cabina.     

Instal·lació hidràulica per aixecar contenidors soterrats.     

Tremuja adaptada a la descàrrega de satèl·lits.     
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES SI NO 

Far de treball giratori i homologat situat a la zona posterior del vehicle.     

La càrrega de contenidors es podrà fer mentre funciona la compactació 
però garantint la seguretat de l’operari. 

    

La pintura del conjunt elevador complirà les normes de seguretat dels 
elements mòbils.     

Pesatge estàtic sobre Xassís compatible amb software model recollida de 
Residus d’Osona SL 

    

Sistema de localització per GPS compatible model recollida residus.   

Instal·lació a l’exterior del vehicle amb armari tancat homologat dels dos 
extintors homologats segons marca la llei. 

  

Radio inclosa en el vehicle.   

Alçada màxima de la zona de càrrega de contenidors de 1.60 metres 
IMPRESCINDIBLE    

Subministrament d’armilla reflectant, triangles d’emergència i farmaciola de 
primers auxilis 

  

Formació mínima tècnica de 5 hores a 3 operaris de Recollida de Residus 
d’Osona SL. S’haurà de presentar a l’entrega del vehicle el pla de treball 
de formació i les dates en que es durà a terme 

  

Formació de conducció i funcionament del vehicle als conductors que 
assigni Recollida de Residus d’Osona SL. S’haurà de presentar a l’entrega 
del vehicle el pla de treball de formació i les dates en que es durà a terme 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


