Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida (IMPUiQV)
Departament de Rutes i Publicacions

Plec de clàusules tècniques particulars pel qual ha de
regir-se el contracte del servei de transport de paquets
varis, manipulació dels mateixos i d’altres materials,
per a l’any 2022 del departament de Rutes i
Publicacions de l’IMPUiQV
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1. Objecte del contracte
El present contracte té per objecte l’adjudicació del servei de transport per hores
de paquets varis i altres materials a Barcelona ciutat, i puntualment a la
província de Barcelona i altres províncies, així com la manipulació de publicacions
i altres materials dins del nostre magatzem i eventualment en el lloc de
lliurament.

2. Característiques tècniques del servei
Les característiques tècniques que presenta el servei de transport de materials i
manipulació són les següents:
 Per al servei de transport, l’empresa haurà de disposar:
 1 motocicleta, per al servei habitual
 1 furgoneta, de com a mínim 1250 Kg de càrrega, per a serveis puntuals,
encara que la càrrega habitual a transportar és menor
 1 camió de 3500 kg de càrrega, per a serveis molt puntuals.
 Per requeriments del servei, en alguns moments pot ser necessari disposar, a
part del conductor, d’un acompanyant. En aquest cas s’aplicarà el mateix preu
unitari net.
 Per al servei de manipulació de materials, cal disposar de personal per
encarregar-se de gestionar les entregues de materials a les nostres
instal·lacions per part dels nostres proveïdors i gestionar l’emmagatzematge
de les mateixes.
 Disponibilitat per a oferir puntualment el servei en festius i cap de setmana.
 Garantia d’àmplia disponibilitat horària. Habitualment el servei es prestarà en
horari comercial, de dilluns a divendres i puntualment algun servei fora
d'aquest horari.
 Puntualment, emmagatzematge i custodia del material transportat fins al seu
lliurament al lloc de destí o a les nostres instal·lacions (magatzem i/o oficina).

3. Preu del servei
L'adjudicació del contracte es farà pel total del pressupost, essent d’aplicació el
preu unitari màxim que figura a continuació, o el que hagi proposat l’adjudicatari
en el cas que sigui menor.
El preu unitari (cost per hora del servei) inclourà totes les despeses relacionades
amb el mateix, així com el personal necessari per a cada servei, amb
independència si el servei es presta en dies laborables o festius.
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Els preu per hora màxim aplicables és el següent:

Any

Estimació
hores de servei

Preu unitari net

2022

450 hores

20,20 €/hora

El nombre d’hores que s’indiquen en aquesta licitació tenen efectes de previsió,
per la qual cosa l’IMPUiQV no està obligat a encarregar-les totes i es concretaran
durant la vigència del contracte i determinaran el preu a facturar pel servei.

4. Drets i obligacions de les parts
4.1 L’adjudicatària
L’adjudicatari haurà de portar a terme la prestació del servei objecte del
contracte amb la deguda diligència i assumir, amb independència de les
obligacions derivades d’altres clàusules d’aquest plec, les següents:
 Facilitar el personal necessari per a una correcta prestació del servei. Per
requeriments del servei, en alguns moments pot ser necessari disposar d’un
conductor i un acompanyant.
 Recollir i lliurar els paquets i/o materials en la ubicació indicada per l’empresa
adjudicatària.
 Prestar el servei en bones condicions i solucionar qualsevol incidència,
justificada o imprevista, mitjançant la ràpida substitució dels elements
materials o humans i comunicar-ho a l’empresa adjudicatària qui li acceptarà
expressament el canvi.
 Complir les mesures mediambientals que li siguin d’aplicació als vehicles
destinats a l’execució d’aquest contracte.
 Assumir les despeses ocasionades pel vehicle ja sigui avaries, benzina i altres
com ara impostos, seran a càrrec de l’adjudicatari.
 Mantenir el secret professional i la confidencialitat respecte a les dades i als
objectes objecte de recollida i transport.
 Gestionar els materials, a les nostres instal·lacions (oficina, magatzem i
Pavellons Güell) i/o al lloc de destí, segons indicacions de la persona
representants de l’empresa adjudicatària.
 Facilitar el telèfon mòbil de la persona que prestarà el servei per tal de poder
fer el seguiment del mateix en qualsevol moment i per tal d’avisar de
qualsevol eventualitat que es pugui presentar.
 Acceptar la cancel·lació del servei, sempre que es comuniqui a l’empresa
abans de 24 hores de l’inici del mateix.
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 No incrementar el preu del servei (cost per hora del servei) en cas que fos
necessari realitzar el servei en condicions meteorològiques adverses.

4.2 L’IMPUiQV
 Facilitar a l’empresa adjudicatària tota la documentació necessària i
especificacions per al correcte desenvolupament dels serveis encarregats.
 Fer el seguiment i control del correcte desenvolupament de la prestació del
servei objecte d’aquest contracte.
 Abonar a l’empresa adjudicatària l’import del servei prèvia presentació
electrònica de les corresponents factures.

5. Lloc de prestació del prestació
A. Distribució de materials
La distribució de materials diversos, de diferents mides i pes, es portarà a
terme des de les nostres instal·lacions (oficina, magatzem i Pavellons Güell) a
diferents punts de la ciutat de Barcelona i puntualment a la província de
Barcelona i altres províncies i al revés. Aquest servei es pot dur a terme en dia
laborable o festiu.
B. Gestió de materials
La gestió dels materials tindrà lloc a les nostres instal·lacions (oficina,
magatzem i Pavellons Güell) i/o al lloc de destí. Aquest servei es pot dur a
terme, puntualment, en dia laborable o festiu.

6. Durada del contracte
La durada del contracte serà de 12 mesos a comptar des de l’01/01/2022,
sempre que s’hagi formalitzat el contracte, o l’endemà al de la seva formalització
i fins al 31/12/2022.
La durada total del contracte incloent l’eventual pròrroga serà de com a màxim 2
anys.
D’acord amb la previsió de l’article 29,4 LCSP, la durada del contracte es podrà
prorrogar per acord de l’òrgan de contractació. La o les pròrrogues seran per
períodes de 12 mesos. Atenent la previsió de l’article 29. 2 LCSP, la pròrroga
serà obligatòria per a l’empresa si l’avís de pròrroga es comunica com a mínim
amb dos mesos d’anticipació a la data de finalització del contracte o de la
pròrroga corresponent.
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7. Pagament
El preu a abonar a l’adjudicatari es correspondrà amb l’import de cada servei
realitzat, d’acord amb el preu hora màxim que figuren en aquest plec, o el preu
hora que hagi proposat l’adjudicatari en el cas que sigui menor.
L'import de les comandes realitzades es justificarà mitjançant la tramitació de les
corresponents factures mensuals, d'acord amb el procediment administratiu
vigent a l'Ajuntament de Barcelona.
L’Ajuntament no està obligat a exhaurir el pressupost total del contracte.

ANA ISABEL
EMILIO CUESTA DNI 43429616G
(AUT)

Signat digitalment per ANA
ISABEL EMILIO CUESTA - DNI
43429616G (AUT)
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P.O. Anabel Emilio Cuesta
Departament de Rutes i Publicacions
Barcelona, 15 d’octubre de 2021
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