
 
 
 
 

Ajuntament de Valldemossa 

Jardins Rei Joan Carles I 
Tels. 971 61 20 02 - 971 61 20 25 - 971 61 26 07 / Fax 971 61 22 99 

07170 VALLDEMOSSA (Balears) 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EN LA 
LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SUBMINISTRE D’ UNA 
MAQUINA AGRANADORA EN LA MODALITAT DE RÈNTING PER 
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT  
 
1.- OBJECTE DEL CONTRACTE  
 
L'objecte de la present licitació és: 
 

a) El subministrament d'una agranadora pel departament de manteniment. 
 
b) El preu màxim de licitació serà de 59.420,00€, inclòs matriculació, posada a 

punt, transport i impost especial sobre determinats mitjans de transport (I.E. 
matriculació), IVA, no inclòs. 

 
2.- CARACTERÍSTIQUES ESPECIFIQUES DEL VEHICLE  
 
Les característiques tècniques que haurà de reunir el Vehicle seran les següents: 
 

-Motor YANMAR de 3 cilindres, 37 CV refrigerat per aigua 
-2 raspalls frontals, amb l’obertura de gran abast i visió directa 
-Transmissió  hidrostàtica 
-Tracció a les 4 rodes 
-Velocitat de desplaçament i de treball a 25 km/h 
-Cabina “confort” completament vidriada provada segons sistema de seguretat ROPS 
-Perfecta visibilitat de la zona de treball fins i tot al darrera 
-Seient de conductor Confort 
-Sistema de calefacció per aigua calenta i aire condicionat 
-Pantalla central amb mostra de totes les funcions de la maquina 
-Columna de direcció ajustable 
-Portes amb finestres corredisses i miralls retrovisors plegables i regulables des de 
l’interior 
-Boca d’aspiració amb l’obertura de la cabina, per l’absorció d’objectes grans 
-Direcció articulada. Angle de direcció de 53º 
-Frens de transmissió hidrostàtica 
-Radi de gir 700mm 
-Capacitat del dipòsit d’aigua de 150 l+ 40 l. de recirculació 
-Amplada d’escombrada de fins 1.850 mm 
-Dipòsit de residus en acer inoxidable de 600 l 
-Alçada de descarrega de 1’43 m 
-Homologació CE 

 
3.- ALTRES REQUISITS 
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L’empresa inclourà en el preu totes les despeses de matriculació, impostos, despeses de 
desplaçament, també totes les despeses de l’adquisició del vehicle i ITV. 
El vehicle podrà esser de marca nacional o estrangera, però haurà de tenir en Espanya 
magatzems de materials de recanvi i així mateix es compromet a realitzar totes les 
reparacions i revisions a Palma. 
Tots els licitadors presentaran les seves ofertes, amb les especificacions, qualitats i 
característiques dels vehicle. 
El concessionari estarà obligat a assegurar el vehicle fins la seva recepció. 
A les portes de la cabina estarà retolat amb l’escut de Valldemossa amb el nom de 
Ajuntament de Valldemossa i la llegenda «Servei de Neteja i Manteniment». 
 
4.- DOCUMENTS. 
 
Amb el vehicle s’entregaran els següents documents redactats en castellà o català: 
 

-Certificat de garantia que cobrirà tot l’exigit com a garantia del vehicle 
-Manual de funcionament. Comprendrà el manejo i entreteniment del vehicle i tot el 
que es consideri necessari per el perfecte funcionament del vehicle 
-Garantia. Període mínim de garantia: 2 anys, i sempre el que ofereixi el fabricant a la 
seva oferta comercial 

 
5.- CONDICIONS GENERALS. 
 
Cada licitador lliurarà amb la proposta econòmica, una memòria de característiques 
tècniques, corresponent a la seva oferta, detallant els punts del present plec, adjuntant les 
característiques tècniques del subministrament. La memòria tècnica formarà part del cos 
del contracte del subministrament. 
 
6.- LLOC I TERMINI DE LLIURAMENT . 
 
Els licitadors especificaran clarament el termini de lliurament del vehicle, que no serà 
superior a 60 dies naturals a partir de l'adjudicació definitiva, havent de tenir en compte 
que el mateix ha de ser lliurat degudament legalitzat i matriculat a nom de l'Ajuntament de 
Valldemossa. 
L'adjudicatari està obligat a efectuar el lliurament en el municipi de Valldemossa, en el lloc 
que es designi per l'Ajuntament de Valldemossa. 
 
7.- ACLARIMENT DE PROPOSTES. 
 
L'Ajuntament de Valldemossa podrà demanar ampliacions o aclariments a les propostes 
presentades per a la millor comprensió de les mateixes. 
 
8.- CRITERIS DE VALORACIÓ. 
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Per a la valoració de les ofertes i la determinació de l'oferta  més avantatjosa s'atendrà a 
diversos aspectes de negociació. 
 

1.- Criteri econòmic - 50 punts 
S’atorgarà un màxim de 50 punts a la proposta mes baixa. En cas de coincidir l’oferta amb 
el pressupost Màxim del contracte se atorgarà 0 punts, obtenint 50 punts l’oferta mes baixa 
i la resta d’ofertes de forma proporcional 
 
2- Millores que han de facilitar el manteniment del vehicle fins a 20 punts  

a) Servei d’urgències 24 hores amb desplaçament al lloc de l’averia: 5 punts 
b) Preferència en les reparacions amb servei de taller de dilluns a dissabte ambos inclosos: 
5 punts 
Per acreditar les millores d’aquest dos subapartats, els licitadors hauran de presentar una 
declaració jurada en la que indiquin que la marca del vehicle que ofereixen compleixen 
aquestes característiques. 
 
3 Ampliació en el termini de garantia: fins a 20 punts 
Per cada any de garantia superior als 2 anys establerts com a mínim s’atorgarà  5 punts 
amb un màxim de 20 punts, que s’atorgarà al licitador que ofereixi un termini de garantia 
de 3 anys 
 
4-Altres millores i criteris que la seva ponderació depengui d’un judici de valor :10 
punts 

 
 
9.- DISPOSICIONS D'ADJUDICACIÓ. 
 
Els Serveis Tècnics Municipals, avaluaran mitjançant informe, la idoneïtat de les propostes 
que facin els licitadors, segons les especificacions tècniques definides en el present plec. 
 


