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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
PER AL SUBMINISTRAMENT DE PILONES
FLEXIBLES PER A LES OBRES DE
CONSERVACIÓ A LA XARXA DE
CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA
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1.ANTECEDENTS
El Servei d'Assistència al Territori (SAT), és el responsable de la conservació
de la xarxa de carreteres de la Diputació de Tarragona.
En les tasques de manteniment ordinari resulta necessari l'adquisició de
pilones flexibles per a la substitució de les existents i per a la nova instal·lació
en els comunicats de millora que es generen.
Es preveu en aquest contracte l'adquisició de les pilones previstes durant un
any.

2.OBJECTE DEL CONTRACTE
Es redacta aquest Plec de Prescripcions Tècniques per a la contractació del
subministrament de pilones flexibles de poliuretà de diàmetre 10 cm segons
la descripció inclosa al punt novè d'aquest plec.

3.LLOCS DE SUBMINISTRAMENT
Es preveu el subministrament de les pilones a qualsevol dels parcs de brigada de la
Diputació de Tarragona.
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Les adreces dels parcs son les següents:

-Tortosa.
c/de la Nova Estació de Ferreries s/n
43500 Tortosa.
-Valls.
ctra. Valls-Pla de Sta. Maria nº7
Pol.Ind.Valls
43800 Valls
-Reus
Polígon Nirsa c/ la Grasa 16
Ctra. Reus a Constanti Km 3
Reus (Tarragona)
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4. DURADA DEL CONTRACTE
El present contracte s’iniciarà a partir del següent dia de la seva adjudicació i
té un termini de un any.

5.PRESSUPOST.
A continuació es detalla el pressupost màxim de licitació, entenent que és una
estimació de les necessitats de subministrament en base a les dades disponibles
dels darrers anys, cal tenir en compte que és una previsió que caldrà ajustar en
base a les demandes resultants dels comunicats de conservació ordinària.
S'abonaran al contractista les pilones realment subministrades al preu unitari ofertat.

UT.

CONCEPTE

UT.

Subministrament de pilones flexibles de
poliuretà de diàmetre 100 mm i 1004 mm
d'alçada, segons condicions tècniques
incloses al plec.

AMIDAMENT

700

PREU

34,00 €
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IVA (21%)
TOTAL

IMPORT

23.800,00 €
4.998,00 €
28.798,00 €

El preu unitari inclou el subministrament i el transport als magatzems de brigada que
s'indiquin en el moment de realització de la comanda.

L'import del subministrament a realitzar es finançarà a càrrec de la partida
pressupostària 3060-453-21000 "Pla de conservació xarxa carreteres brigades".

6.- TERMINI DE SUBMINISTRAMENT
Els subministres parcials s’hauran de fer, com a màxim, abans dels 7 dies hàbils
següents a la notificació per part de l’Administració de l’ordre de subministrament.

7.PENALITZACIONS I SANCIONS.
Seran d'aplicació les que s'indiquen a la memòria justificativa de la necessitat de
contractar.

8- AMIDAMENT I ABONAMENT.
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Les pilones s’abonaran per unitats realment subministrades en els magatzems que li
siguin indicats, sempre que acompleixin totes les condicions que es preveuen en el
Plec de Prescripcions Tècniques i en la normativa vigent.
L’import dels subministraments dels diferents materials s’acreditarà al Contractista
mitjançant factura mensual emesa pel contractista i aprovada pel Cap de l'àrea del
SAT o perdona en qui delegui.

9- CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Les pilones hauran de ser flexibles fabricades amb poliuretà i caldrà que absorbeixin
els impactes dels vehicles i recuperin completament la seva posició inicial sense
deformarse.
Seran de diàmetre 100 mm acabat de color forja negre i amb argolla reflectant tal i
com es pot veure amb la fotografia i el detall adjunts.

El diàmetre interior de la pilona serà de 84 mm i el diàmetre exterior de la part de
pilona empotrada serà de 120 mm.

10.-CRITERI D'ADJUDICACIÓ
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Criteri únic: Aquest contracte s’adjudicarà al preu de l’oferta econòmica més baixa.
El preu de l’oferta econòmica serà l'obtingut del sumatori de l'amidament pel preu
unitari ofertats per cada licitador.
Oferta econòmica , fins a 10 punts .
Baixa de l’oferta: 100 ( 1 -

Preu oferta
)
Preu tipus licitació

L’assignació de punts es farà de la forma següent:
-Baixa 0
-Baixa major

0 punts
10 punts

Es donarà una puntuació de 10 punts a l'oferta econòmica més baixa i la resta es
calcularà segons la següent fórmula:

Puntuació = (10 * oferta més baixa) / oferta que es valora
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Els preu unitari presentat no haurà de ser superior al preu de licitació, motiu que

produiria l'exclusió del licitador.

Tarragona, setembre de 2018.
El Cap de l’Àrea del S.A.T.

Jaume Vidal González

El Cap de la Secció de Conservació

Òscar Fresquet Ferrero
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