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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Tramitació: Ordinària 
 
Procediment: Obert 
 
Forma d’adjudicació: Acord Marc 
 
 
 
 
Import màxim de licitació: 800.000 euros ( sense IVA ) any, prorrogable fins a 
un màxim de 4 anys, incloses les prorrogues: 3.200.000 euros (sense IVA) 

 
 

CPA: 19.20.26 
CPV: 09134220-5 

 
Acord Marc per la selecció de subministradors de gasoil per  

Transports Municipals del Gironès S.A.  
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EMPRESA CONTRACTANT 
 
Empresa Transports Municipals del Gironès S.A, amb NIF A-17207333 
 
 
OBJECTE DE L’ACORD MARC I LA CONTRACTACIÓ DERIVADA 
 
Aquest acord marc té per objecte la selecció per part de Transports Municipals del 
Gironès, SA, dels proveïdors del subministrament de gasoil pels autobusos de 
Transports Municipals del Gironès SA, i establir el procediment de compra del gasoil 
als proveïdors seleccionats. 
 
Previsió de consum anual de gasoil A amb litres: 800.000 litres. 
 
 
1. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES DERIVATS DE 

L’ACORD MARC, LA COMPRA DE GASOIL. 

El criteri que servirà de base per l’adjudicació de la contractació derivada de l’acord 
marc: les comandes de gasoil, serà el criteri del preu més baix, d’entre els proveïdors 
seleccionats. 
 
Periòdicament (cada dues setmanes aproximadament) TMG sol·licitarà una oferta de 
comanda de gasoil als proveïdors seleccionats, seguint el següent procediment: 
 
1. TMG, a través del correu electrònic contractacio@tmgsa.cat , sol·licitarà abans de 

les 11 hores, una oferta per la comanda de subministrament de gasoil amb una 
cisterna de màxim 32.000 litres, transportada fins a les instal·lacions de TMG. 

 
2. El mateix dia, abans de les 13 hores, el proveïdor seleccionat comunicarà a TMG, 

a través del correu electrònic contractacio@tmgsa.cat la oferta per la comanda de 
subministrament de gasoil. 

 
La oferta ha d’incloure: client, dia de comanda, dia de subministrament, terminal de 
càrrega i preu. 

 
3. El mateix dia, abans de les 14 hores, TMG sol·licitarà la comanda de 

subministrament a través del correu electrònic contractacio@tmgsa.cat, al 
proveïdor (adjudicatari) que hagi presentat la oferta més avantatjosa 
econòmicament. 

 
4. El subministrament es realitzarà el següent dia laborable entre les 7 h i les 14 

hores. 
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TIPUS DE GASOIL 
 
Serà gasoil A de ús General, d’acord amb la normativa vigent amb el RD 1700/2003, 
de 15 de desembre, pel que es fixen les especificacions de gasolines, gasolis, fueloils 
y gasos liquats del petroli, y l’ús de biogasoils (BOE 24-12-2003). Norma UNE-EN 
590:2009+A1:2010. 
 
L’adjudicatari es compromet, per tant, a subministrar únicament productes que 
compleixin les normes i especificacions vigents i aprovades oficialment per 
l’Administració competent. 
 
TMG tindrà dret, si ho creu convenient, a prendre’n mostres de manera fefaent, per a 
la seva verificació en laboratoris oficials.  
 
 
LLIURAMENT DEL GASOIL A LES INSTAL·LACIONS 
 
L’adjudicatari del contracte derivat de l’acord marc, lliurarà a TMG el gasoil al dipòsit 
d’emmagatzematge de gasoil per al seu propi consum, situats en les instal·lacions i 
dependències de TMG situades al polígon Torre Mirona de Salt. 
 
Igualment l’adjudicatari procedirà a realitzar el subministrament de gasoil als possibles 
dipòsits que TMG doni d’alta en el futur amb independència de la seva ubicació, 
sempre hi quan es trobin al municipi de Girona o a les poblacions adjacents i en les 
mateixes condicions del present plec. 
 
TMG realitzarà amb les seves comandes, en funció de les seves necessitats reals. 
L’adjudicatari haurà d’efectuar el subministrament el dia següent laborable de la 
comanda. 
 
L’adjudicatari lliurarà el gasoil entre les 7 hores i les 14 hores dels dies laborables. 
 
En cas d’urgència justificable el termini de subministrament es podrà reduir a 12 h i 
podrà ser realitzar els dissabtes. 
 
L’adjudicatari disposarà del servei d’atenció telefònica per atendre les comandes de 
TMG en horari de 9h a 14h en dies laborables, i facilitarà un número de telèfon per les 
urgències fora d’aquets horari. 
 
 
CONDICIONS DEL SUBMINISTRAMENT 
 
L’adjudicatari efectuarà el subministrament de gasoils pels seus propis mitjans o 
subcontractant el transport a una empresa especialitzada per aquest fi, en camions 
cisternes o similars a les instal·lacions de TMG. Aquests hauran d’acomplir la 
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normativa vigent i disposar de les autoritzacions i permisos per el transport i 
descarrega dels productes objectes d’aquest subministrament, d’acord a la Normativa 
sobre Transport de Mercaderies Perilloses per Carretera (TPC). 
 
El gasoil subministrat a TMG, haurà de venir directament d’una terminal de càrrega  i 
haurà de venir precintat.  
 
Els subministraments es realitzaran en les boques de descàrrega dels dipòsits de les 
instal·lacions d'emmagatzematge, mitjançant camions cisterna equipats amb 
comptador volumètric i certificat per òrgan competent. Abans de realitzar la descarrega 
es purgaran els camions cisterna per garantir la qualitat del subministrament. 
 
Aquest subministrament es realitzarà en presència del personal de TMG que tingui 
assignada la tasca de recepció. 
 
El dipòsit de Transports Municipals del Gironès és subterrani, de fàcil accés i disposa 
d’una capacitat de 45.000 litres. 
 
El personal de l’adjudicatari efectuarà i vetllarà per l’acompliment durant la descàrrega 
i manipulació de les normes de seguretat vigents. 
 
La realització del subministrament contractat no haurà d’impedir el desenvolupament 
dels treballs que habitualment es realitzen en les dependències de TMG, així com en 
els vials de circulació o aparcaments, llevat d'impossibilitat física o avaria greu. 
 
Els lliuraments aniran amb els documentats d’acompanyament comercial, albarans de 
lliurament (albarà de la terminal de càrrega i tiquet del comptador volumètric) i 
circulació validats amb les lectures inicials i finals del comptador homologat del propi 
vehicle de transport, en el que demés es farà constar a dia, hora, producte i quantitat, 
tant relatius al punt de càrrega com al de descàrrega a les instal·lacions de TMG. 
 
La factura serà referenciada al volum de comptador del camió cisterna. 
 
 
 
 
 
 
 
El gerent de Tranports Municipals del Gironès S.A. 
Girona,    19 de març de 2015 
 


