PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Contractació del subministrament i manteniment dels
pneumàtics dels autobusos de Transports Municipals del
Gironès, S.A.U.

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

Import màxim de licitació: 27.476 euros ( sense IVA ) any, prorrogable fins a un màxim
de 2 anys, incloses les prorrogues i les modificacions màximes: 54.952 euros (sense IVA)

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT
DELS PNEUMÀTICS DELS AUTOBUSOS DE TRANSPORTS MUNICIPALS DEL
GIRONÈS S.A.U.
1. OBJECTE DEL CONTRACTE
Aquesta contractació té per objecte la contractació per part de Transports Municipals del
Gironès, SAU, del subministrament i manteniment dels pneumàtics dels autobusos.

2. CONDICIONS TÈCNIQUES DELS PNEUMÀTICS A SUBMINISTRAR
La flota de TMG SA, consta de 27 autobusos i 7 microbusos.
Els pneumàtics a subministrar pels autobusos tindran les característiques mínimes
següents:








Aplicació autobús urbà
275/70 R.22,5 codi 150/148J
Etiquetatge de consum: D (*)
Etiquetatge de pluja : B (*)
Etiquetat de soroll: 73 dB (*) (valor màxim)
M+S
Posició davantera i de darrera.

(*) D’acord amb el Reglament de la Unió Europea 1222/2009 sobre l’etiquetatge dels
pneumàtics.
Els pneumàtics a subministrar pels microbusos tindran les característiques mínimes
següents:






195/75R16C codi 107/105R o 195/70R15C codi 104/102R
Etiquetatge de consum: C (*)
Etiquetatge de pluja: B (*)
Etiquetat de soroll: 73 dB (*)
Posició davantera i de darrera.

(*) D’acord amb el Reglament de la Unió Europea 1222/2009 sobre l’etiquetatge dels
pneumàtics.
El tipus de pneumàtic a subministrar haurà de ser originals, de la més alta qualitat i amb
data de fabricació menor a un any, els models específics per ús urbà, amb reforç als
flancs i carcassa reforçada per l’ús urbà.
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3. CONSUM MIG APROXIMAT ANUAL
El consum aproximat de pneumàtics en un any natural de TMG és:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Subministrament de pneumàtics nous pels autobusos urbans: 60 unitats.
Ratllada de pneumàtics pels autobusos urbans: 34 unitats.
Equilibrat de pneumàtics pels autobusos urbans: 20 unitats.
Alineació de la direcció: 4 unitats.
Canvis de pneumàtic pels autobusos urbans : 100 unitats.
Subministrament de pneumàtics nous pels microbusos: 28 unitats.

El subministrament efectiu durant la vigència del contracte es realitzarà d’acord amb les
necessitats reals del servei.
4. SERVEI DE MANTENIMENT
L’empresa adjudicatària, a més d’ofertar el pneumàtic necessari, haurà de realitzar els
següents treballs relacionats amb els pneumàtics:









Desmuntatge de pneumàtics.
Muntatge del pneumàtic nou.
Desmuntatge i muntatge de llantes, vàlvules, contrapesos i casquets.
Ratllat dels pneumàtics.
Reparació de les punxades en els pneumàtics.
Equilibratge de les rodes.
Canvi de situació dels pneumàtics en els autobusos.
Alineació de les direccions.

Per portar a terme aquestes tasques, l’empresa adjudicatària haurà de disposar d’un taller
a les proximitats de les cotxeres de TMG i la capacitat tècnica suficient per prestar el
servei en temps i forma.
El control periòdic i revisió dels pneumàtics anirà a càrrec del personal de TMG. El
personal de TMG realitzarà les sol·licituds de feina a l’empresa adjudicatària, i aquesta les
realitzarà en un termini inferior a 2 hores.
Les feines de retirada i col·locació dels pneumàtics s’hauran de realitzar a les cotxeres de
TMG. En cas excepcional, les reparacions es realitzaran a la via pública on es trobi situat
l’autobús afectat. En aquest cas es protegirà els treballadors amb la senyalització
adequada.
L’empresa adjudicatària haurà d’oferir un servei 24 hores 365 dies a l’any, i proporcionarà
una persona de contacte per cas d’emergències. La resposta en cas emergències serà
inferior a 0,5 hores.
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5. GARANTIA DELS TREBALLS
Els pneumàtics nous tindran una garantia del fabricant de quatre anys des de la data de
fabricació del pneumàtic.
Els treballs tindran una garantia mínima de 3 mesos.
6. ALTRES SUBMINISTRES
L’empresa adjudicatària estarà obligada a prestar el millor preu possible, per els
pneumàtics que corresponguin als vehicles auxiliars de TMG, així com dels pneumàtics
d’altres autobusos que s’incorporin a la flota.

El gerent de TMG

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