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Consell Comarcal del Pallars Jussà
Tel. 973 65 01 87 - FAX 973 65 28 31
Soldevila, 18 ( Casa Sullà )
25620 TREMP

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER PROCEDIMENT
OBERT PER AL SUBMINISTRAMENT D’UN EQUIPAMENT
“TROMEL MÒBIL PER ALIMENTACIÓ AMB PALA VOLUM 2/3m3
MOTOR DIESEL AMB 2 TAMBORS INTERCAMBIABLES I
2
CINTES TRANSPORTADORES” APROVAT PEL PRESIDENT DEL
CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ, EL DIA
12 de
febrer de 2018
1) Definició de l'objecte del contracte
El present Plec de prescripcions tècniques es redacta com a
complement del Plec de clàusules administratives d’aquest mateix
concurs, amb l’objectiu de regular i fixar les actuacions que
l’adjudicatari es compromet a realitzar al seu càrrec pel preu oferent
en el concurs i establir les condicions tècniques que farà falta que les
dugui a terme. També té per objectiu fixar la documentació tècnica
que ha d’incloure en la oferta altres obligacions que han de complir
les empreses que es presentin al concurs.
Aquest plec juntament amb el Plec de clàusules administratives
particulars formarà part integrant del contracte.
El codi CPV que correspon és 51500000-7. Servicios de Instalación de
maquinaria y equipos.
El codi CPA que correspon és 28.2. Otra maquinaria de uso general
Es preveu el subministrament de “TROMEL MÒBIL PER ALIMENTACIÓ
AMB PALA, VOLUM 2/3m3 MOTOR DIESEL, AMB 2 TAMBORS
INTERCANVIABLES I 2 CINTES TRANSPORTADORES”, com a
equipament de la planta de compostatge del Pallars Jussà, situada a
Fígols de Tremp.
2) Necessitat i idoneïtat del contracte
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del
contracte són els següents :


El Consell Comarcal del Pallars Jussà, és l’administració que
gestiona el de tractament de la fracció orgànica de les
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comarques de l’Alta Ribagorça, Vall d’Aran, Pallars Sobirà i
Pallars Jussà.


Mitjançant la contractació per procediment obert s’aconseguirà
una millor oferta de les empreses licitadores, segons
normativa/legislació vigent, per l’adquisició de “TROMEL MÒBIL
PER ALIMENTACIÓ AMB PALA VOLUM 2/3m3 MOTOR DIESEL
AMB 2 TAMBORS INTERCANVIABLES
I 2 CINTES
TRANSPORTADORES”.

3) Objecte Social de les empreses licitadores
L’objecte social de les empreses licitadores haurà de contemplar
alguna de les següents descripcions: venda i manteniment de
maquinària d’obra pública, gestió de residus o maquinària industrial
de qualsevol tipologia.
4) Condicions de referència per al concurs.
El subministrament a realitzar, ha de complir amb el següents
condicionants tècnic:
REQUERIMENTS MECÀNICS del SUBMINISTRAMENT
Tròmel mòbil tipus criba de tambor compacta de 2 a 3 m3 de
capacitat, amb dos tambors intercanviables, un de 60/80 mm i l’altre
de 5/10 mm de diàmetre.
-Sistema mòbil amb rodes pneumàtiques, cintra transportadora per a
la fracció fina i la fracció grossa.
-Potència del motor dièsel de 15/18 KW.
-Capacitat de tolva de 2/3 m3.
-Rendiment aproximat 40 m3/h.
-Armari de distribució inclòs.
-Tròmels de 5mm de gruix.
-Sistema d’ancoratge per transport amb camió.
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El licitador, podrà millorar aquestes condicions, però en cap cas oferir
condicions mes desfavorables. En cas que les condicions ofertades
siguin més desfavorables, el licitador podrà ser exclòs, per no haver
acomplert amb les condiciones tècniques del subministrament.
5) Pressupost de licitació
El pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en la
quantitat de SEIXANTA-SIS MIL CENT-QUINZE EUROS AMB
SETANTA-CENTIMS D’EURO 66.115,70€ (IVA exclòs).
L’import de l’IVA al 21% ascendeix a 13.884, 30 €
6) Valor estimat
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposa l’article
88 i concordants del TRLCSP (3/2011), de 14 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, és de SEIXANTA-SIS MIL CENT-QUINZE
EUROS AMB SETANTA-CENTIMS D’EURO 66.115,70€ (IVA exclòs).
7) Normativa
La licitació i execució del contracte es regirà pel Text refós de la llei
de contractes del sector públic (en endavant TRLCSP) aprovada pel
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, a més a més de la
resta normativa legal aplicable, pel present Plec, pel Plec de Clàusules
Administratives Particulars i pel Plec de Clàusules Administratives
Generals d'aplicació als contractes de subministrament, aprovats pel
Consell Comarcal del Pallars Jussà.
8) Capacitat per a contractar
Tal i com estableix l’article 54.2 TRLCSP
“Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación
empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la
realización de la actividad o prestación que constituya el
objeto del contrato.”
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Podran concórrer a aquesta licitació les persones naturals o
jurídiques, espanyoles o estrangeres, que es trobin en plena
possessió de la seva capacitat jurídica i d’actuació, i no estiguin
compreses en cap dels casos de excepció assenyalats en l’article 60
del TRLCSP.
9) Criteris objectius de valoració
El preu de licitació en cap cas pot ser superior al pressupost de
licitació d’acord amb el quadre del apartat 4) d’aquest plec.
Total puntuació : 100 punts
SOBRE Nº 03
9.1

Millor oferta econòmica – Baixa en l’oferta presentada:
35 punts
Criteri de Valoració: Automàtic
Les empreses licitadores, podran oferir baixes econòmiques
sobre el pressupost de licitació.
Criteri de Valoració:
matemàtica següent:

Pi 
On:

Automàtic.

Aplicació

35 xBi
Bmax

Bi = La baixa de la Oferta
Bmax = Es la baixa de la oferta més econòmica

de

fórmula
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SOBRE Nº 02
9.2

Millor oferta tècnica: 50 punts.

Criteri de Valoració: Judici de Valor
Es valoraran les millores en l’oferta tècnica presentada d’acord amb
les condicions mecàniques d’obligat compliment que s’estableixen en
aquest plec:
CONDICIONS TÈCNIQUES MINIMES:
Tròmel mòbil tipus criba de tambor compacta de 2 a 3 m3 de
capacitat, amb dos tambors intercanviables, un de 60/80 mm i l’altre
de 5/10 mm de diàmetre.
-Sistema mòbil amb rodes pneumàtiques, cintra transportadora per a
la fracció fina i la fracció grossa.
-Potència del motor dièsel de 15/18 KW.
-Capacitat de tolva de 2/3 m3.
-Rendiment aproximat 40 m3/h.
-Armari de distribució inclòs.
-Tròmels de 5mm de gruix.
-Sistema d’ancoratge per transport amb camió.
Relació de Millores:
MILLORES
Rendiment
Capacitat
Insonorització
Sistema de Lubricació centralitzat
Gruix de xapa del tròmmel
Altres millores a valorar per els tècnics del Consell Comarcal

CONDICIONS
> 40m3/h
> 3m3
< 90 dB
SI/NO
> 5mm
-

PUNTS
8
8
8
8
8
10

Segons el TRLCSP en el seu article 150 s’estableix que donat que els
criteris que s’avaluen per mitjà de judici de valor no superen el 50%
no serà necessari la constitució d’un comitè d’experts.
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SOBRE Nº 02
9.3

Millor oferta de garantia: 15 punts.

Criteri de Valoració: Automàtic, per cada any de garantia de
l’equipament 5 punts.

10) TERMINI D’EXECUCIÓ
El termini màxim per a realitzar el subministrament serà de 2 mesos
a partir de l’adjudicació.
S’entendrà que el termini comença en la data de signatura del
contracte i finalitza amb la signatura d’acceptació del mateix després
d’haver realitzat les proves de:
- Rendiment (24h de funcionament aconseguint el rendiment
compromès en l’oferta)
- Fiabilitat ( 12h de funcionament sense cap interrupció)

Tremp, Pallars Jussà, 12 de febrer de 2017

Els serveis tècnics

Sr. German Palacín Fornons
Serveis Tècnics Consell Comarcal del Pallars Jussà

