PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Contractació d’una empresa per part de Transports Municipals
del Gironès SAU (TMG), per part del manteniment preventiu i
correctiu dels autobusos SCANIA de TMG.

Tramitació: Ordinària
Procediment: Obert
Forma d’adjudicació: Concurs

Import màxim de licitació: 40.000 € (sense IVA) per un any, prorrogable anualment fins a
un màxim de dos any.s Incloses les prorrogues: 80.000 € (sense IVA)

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES CONTRACTACIÓ D’UNA EMPRESA
PER PART DE TRANSPORTS MUNICIPALS DEL GIRONÈS SAU (TMG), PER
PART DEL MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DELS AUTOBUSOS
SCANIA DE TMG.
1. OBJECTE DEL CONTRACTE
Aquesta contractació té per objecte la contractació per part de Transports Municipals del
Gironès, SA (d’ara endavant TMG), d’una empresa per part del servei de manteniment
preventiu i correctiu dels autobusos SCANIA de TMG.
TMG no disposa del material ni és servei tècnic oficial SCANIA
2. TREBALLS A REALITZAR
D’acord amb les comandes del cap de taller de TMG, els treballs consistiran en part del
manteniment preventiu i correctiu dels autobusos SCANIA, així com
part del
subministrament de recanvis pels autobusos SCANIA
TMG es reserva el dret de contractar els treballs i subministraments de recanvis objectes
d’aquest contracte a altres empreses, si les condicions econòmiques i/o termini d’entrega
són més avantatjoses.
3. UBICACIÓ I HORARI DELS TREBALLS
Els treballs es realitzaran dins les instal·lacions de l’empresa adjudicatària, o en el carrer
en cas que l’autobús hagi quedat parat mentre realitzava el servei.
L’horari dels treballs serà entre les 8 i les 19 hores dels dies laborables.
Els autobusos de TMG realitzen un servei públic i és de gran importància la disponibilitat
dels autobusos pel servei públic de Girona, per aquest motiu quan l’autobús de TMG arribi
a les instal·lacions de l’adjudicatària, en un termini inferior a les 2 hores, l’autobús es
començarà a reparar, perquè l’autobús estigui a disponibilitat de TMG el més aviat
possible.
En situacions d’urgència, els treballs s’han d’iniciar en menys de 30 minuts i en qualsevol
moment del dia: 24 hores al dia i 7 dies a la setmana.
4. TERMINI D’ENTREGA DELS RECANVIS
Els recanvis que estiguin amb estoc al taller oficial SCANIA es subministraran a les
instal·lacions de TMG amb un termini inferior a 1 hora.
Els recanvis que no estiguin amb estoc al taller oficial SCANIA en el moment de realitzar la
comanda es subministraran a les instal·lacions de TMG el dia següent, a excepció de
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recanvis que no estiguin disponibles en el magatzem de SCANIA central a l’estat
espanyol, en aquest cas el termini màxim serà de 72 hores a data de comanda.
5. PERSONAL A REALITZAR ELS TREBALLS
Els treballs els realitzarà el personal qualificat, amb experiència i degudament formats pel
servei tècnic oficial SCANIA.
6. GARANTIA DELS TREBALLS I RECANVIS
Els recanvis seran oficials de la marca SCANIA.
Els treballs i recanvis tindran una garantia mínima de 1 any.

El gerent de TMG

Pere Casas Vall-llosera
Girona, 27 de desembre de 2016
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