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PLEC DE PRESCRIPCIONS 
TÈCNIQUES PARTICULARS: 

 
SUBMINISTRAMENT D’UN VEHICLE 

DUMPER BARREDORA 
 
 
CLÀUSULA 1.- OBJECTE DEL CONTRACTE.- 
 
El present contracte té per objecte el SUBMINISTRAMENT D’UN 
VEHICLE DUMPER BARREDORA, d’acord amb les característiques que 
s’indiquen en aquest Plec de prescripcions tècniques.  
 
CLÀUSULA 2.- CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.- 
 
El vehicle es preveu amb les característiques tècniques mínimes 
que s’indiquen: 
 
UN VEHICLE DUMPER BARREDORA: 
 El xassís serà adequat per a la instal·lació dels equips i 

accessoris que s’especifiquen en el present Plec i per suportar 
els esforços d’un dumper autocargable.  

Especificacions Tècniques: 
 Cabina tancada. 
 Capacitat útil de càrrega: 2.500 Kg (PMA). 
 Potència mínima: 50 CV. 
 Cilindres: 4. 
 Direcció: Hidràulica.  
 Transmissió: Tracció 4 rodes hidrostàtic. 
 Enllumenat i senyalització: equipat amb tots els llums i 

senyalitzacions previstos en el Codi de circulació, incloent-hi 
dos llums rotatius homologats sobre la cabina. 

 Mecanisme d’escombradora 



 Amplada màxima: 2.200 mm. 
 Capacitat mínima tolva: 1 m3. 
 Capacitat mínima caixa barrido: 200 l. 
 Sistema de reg: Aigua pulveritzada 
 
 
UNA PALA LLEVANEUS: 
 Amplada mínima de pala:  1.800 mm 
 Amplada màxima de pala: 2.000 mm 
 Angulació de la pala mínim: 30º 
 Alçada mínima full de pala: 600 mm 
 Pes màxim de pala: 300 Kg 
 
UN DISPENSADOR DE SAL: 
 Pes màxim: 50 Kg 
 Volum del dispensador max/min: 200/150 Ltr. 
 Alimentació: Elèctrica. 
 Tensió: 1 x 220. 
 
CLÀUSULA 3.- PRESSUPOST DEL CONTRACTE.- 
 
El pressupost màxim del contracte per a la seva durada total, 
entenent-se com a tal el que serveix de base per a la licitació, és de 
CINQUANTA-SIS MIL TRES-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB 
NORANTA-SET CÈNTIMS (52.022,06 €), IVA inclòs del 18%. 
L’esmentat pressupost serà millorable a la baixa i no s’acceptaran 
aquelles ofertes econòmiques que el superin. 
 
CLÀUSULA 4.- TERMINI DE LLIURAMENT DEL VEHICLES.- 
 
El TERMINI MÀXIM de lliurament del vehicle no haurà d’excedir de 
QUATRE (3) MESOS, comptats a partir de la formalització del 
contracte. 
 



CLÀUSULA 5.- GARANTIA I SERVEIS TÈCNICS.- 
 
5.1.- La garantia del vehicle, amb tots els seus components, serà 
com a mínim d’un any des de la recepció. 
 
5.2.- S’especificarà el servei postvenda que serà responsable de la 
garantia, així com de la seva proximitat. 
 
5.3.- A la recepció de l’equipament acabat, s’ha d’impartir un 
curset de capacitació per als operaris i personal de manteniment. 
També s’ha de lliurar un llibre de manteniment i recanvis de tots i 
cadascun dels elements que formen part del present procediment 
de licitació. 
 
CLÀUSULA 6.- ADJUDICACIÓ DEL VEHICLE.- 
 
Complides les condicions essencials exigides i estudiades totes les 
ofertes, el contracte s’adjudicarà a l’empresa que d’acord amb els 
criteris de negociació de la clàusula 14 del Plec de clàusules 
administratives particulars, hagi obtingut la puntuació més alta. 
 
 
DILIGÈNCIA.- D’acord amb el que estableix la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de Contractes del Sector Públic, aquest Plec ha estat 
elaborat i examinat per la Secretaria General de la corporació, 
complint els requisits que la legislació vigent reguladora esmentada 
estableix per al procediment negociat sense publicitat, amb 
tramitació urgent i pluralitat de criteris, havent-se aprovat pel Ple 
de la Corporació, en sessió extraordinària de 7 de juny de 2010.  
 
Ho certifico. 
 
 
 



 
 
 
Rufino Martínez Cau 
Secretàri-Interventor 
Canejan, 15 de juny de 2010 


