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PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES DE LA CONTRACTACIÓ  

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE  

DELS VEHICLES AMB DESTINACIÓ ALS SERVEIS DE MANTENIMENT: 

JARDINERIA PÚBLICA I COL·LEGIS PÚBLICS DE TORRENT (VALÈNCIA) 

 

1. OBJECTE DEL CONCURS  

Constitueix l'objecte del present plec, establir les característiques, condicions tècniques i requisits 

mediambientals que han de regir la contractació del subministrament de combustible d'automoció per als 

vehicles dels serveis de manteniment de jardineria municipal i col·legis públics desenvolupats per la 

societat municipal Nous Espais Torrent S.A., mitjançant sistema de pagament a través de targetes de 

banda magnètica o similar. 

2. CONCEPTES A CONTRACTAR  

Els productes que se subministraran en el marc del contracte que es formalitze són: 

− Gasoil d'automoció 

− Gasolina sense plom 95 

− Gasolina sense plom 98 

3. ABAST DEL SUBMINISTRAMENT 

L'empresa adjudicatària estarà obligada a entregar als vehicles que integren el parc automobilístic de 

l'empresa adjudicadora, i a granel per a l'eina de mà, la segadora, etc, el combustible que li siga demandat 

durant la vigència del contracte. Segons les necessitats que es precisen i al preu fixat per litre de carburant 

en el moment de realitzar la petició de subministrament, estant afectat aquest preu pel descompte oferit 

per l'empresa adjudicatària i fins a la quantitat màxima fixada per al contracte inicial de dos anys, o per al 

contracte amb la seua pròrroga, en cas que aquesta es produïsca. 

4. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

4.1. Condicions tècniques dels productes a subministrar 

Els productes objecte de subministrament hauran de complir la normativa nacional que incorpore la 

normativa europea, sobre les característiques d'aquests. Cada producte s'ajustarà en tot moment a quantes 

especificacions tècniques siguen exigibles tant per normativa estatal o comunitària. 

L'empresa que resulte adjudicatària garantirà el subministrament dels combustibles durant la vigència del 

contracte en les condicions establides en els documents contractuals, no podent al·legar la falta o manca 

de cap dels productes oferits, fins i tot en situacions de vaga o conflictes laborals o de qualsevol índole, 

excepte per causes de força major no imputables al contractista degudament justificat. 

No podran incloure's altres productes o serveis que no siguen els establits en aquest plec. Els productes 

objecte de subministrament seran idèntics als oferits per al consum general, complint les normes o 

preceptes legals específics que permeten la seua venda normal al públic. 
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4.2. Requisits mediambientals i de qualitat 

Els combustibles subministrats per les empreses adjudicatàries hauran de complir amb totes les 

especificacions de qualitat i refinació exigides per la normativa nacional i internacional aplicable. 

Les instal·lacions on es realitzen els subministraments compliran tota la legislació vigent que els siga 

aplicable, concretament, en matèria de seguretat industrial, medi ambient i control metrològic. 

Nous Espais Torrent S.A. podrà sol·licitar en qualsevol moment la justificació del compliment de la 

normativa vigent en qualsevol matèria. 

4.3. Lliurament del Subministrament: Punts de Distribució 

L'empresa adjudicatària té l'obligació d'atendre i subministrar el combustible contractat a tots els vehicles 

pertanyents a Nous Espais Torrent S.A., tots els dies de la setmana i en els termes i condicions establits 

en el contracte, de conformitat amb les prescripcions tècniques i clàusules administratives. 

A més, haurà de subministrar, gasolina o gasoil “a granel” per a atendre les necessitats de la maquinària 

de mà: moto serres, talla-setos, segadora, etc. 

Aquest subministrament s'efectuarà en les estacions de servei pertanyents a la xarxa de l'empresa 

adjudicatària, la implantació mínima de la qual en el municipi de Torrent serà d'una estació de servei..   

Així mateix, l'empresa adjudicatària que dispose d'una xarxa d'estacions de servei en tot o part de la resta 

del territori nacional, s'obliga al subministrament del combustible en aquestes estacions en les mateixes 

condicions econòmiques i tècniques contractualment establides. 

4.4. Determinació Del Preu Dels Carburants 

Els preus unitaris dels diferents carburants a subministrar seran els resultants d'aplicar als que figuren 

com a Preu de Venda al Público, a cada moment del proveïment de carburant, els descomptes 

corresponents oferits. 

L'adjudicatari haurà d'oferir un descompte, expressat en tant per cent, que posteriorment s'aplicarà al 

preu final de venda al públic vigent a cada moment, impostos i IVA inclòs. 

4.5. Revisió de Preus 

No hi haurà revisió de preus en aquest contracte. Els descomptes que s'oferisquen seran fixos i no podran 

revisar-se durant el termini de validesa del contracte. 

Si l'empresa adjudicatària duu a terme qualsevol promoció en el preu dels seus productes mitjançant 

descomptes especials superiors a l'oferta presentada a la licitació, s'aplicarà automàticament i durant el 

temps d'aquesta, el descompte d'aquesta promoció, sempre que , en virtut d'aquesta, el preu a abonar per 

Nous Espais Torrent S.A. resulte inferior al fixat a conseqüència del contracte subscrit. 

 

 



 
EXPEDIENT: 05.60/3055.01/1/21 

 

3 

4.6. Targetes de Control de Combustible 

L'empresa adjudicatària expedirà una targeta de banda magnètica o similar per cadascun dels vehicles 

inclosos en el contracte basat en l'Acord marc que celebre cada entitat contractant, havent de fer 

lliurament de les mateixes en el termini de 7 dies des de la formalització del contracte. 

Aquestes targetes seran propietat de l'empresa adjudicatària, que es farà càrrec del seu cost d'implantació 

i de manteniment. 

Les targetes seran úniques i codificades per a cada vehicle, sense que puguen ser utilitzades per a 

pagaments o fins diferents als establits en el present plec i en el de clàusules administratives particulars. 

Seran vàlides per al proveïment de carburant en qualsevol de les estacions de servei de subministrament 

de l'empresa adjudicatària. 

Les targetes es confeccionaran conforme a la norma ISO 7813, amb el disseny i imatge apropiada i 

suficient dificultat de falsificació, i, haurà de contindre, com a mínim, les següents dades visibles: 

− “NOUS ESPAIS TORRENT S.A.”, 

− companyia subministradora, 

− número d'identificació de la targeta, 

− parc mòbil al qual pertany, 

− matrícula del vehicle o número de bastidor, 

− tipus de combustible, i, 

− data de caducitat (que ha de coincidir amb la finalització del contracte derivat del contracte inicial 

més la pròrroga de dos anys prevista) 

Nous Espais Torrent S.A. facilitarà a l'adjudicatari una llista de vehicles i maquinària de propietat o de 

rènting, indicant el Servei o Àrea que pertanyen, perquè l'empresa adjudicatària tinga coneixement dels 

vehicles autoritzats per al subministrament de combustible. El responsable del contracte, sol·licitarà a 

l'empresa adjudicatària, mitjançant comunicació escrita, les altes o baixes de targetes segons les 

circumstàncies de compra o alienació de vehicles o per deterioració, pèrdua o sostracció de targetes. 

L'empresa adjudicatària ve obligada a la reposició de les targetes inutilitzades per deterioració, pèrdua o 

sostracció en un termini de 48 hores, sense cost per a Nous Espais Torrent S.A. 

Així mateix es facilitarà  un accés al responsable d'aquest contracte, a les dades corresponents de 

facturació a través de la pàgina Web de l'empresa adjudicatària. 

El cost d'implantació, lliurament i manteniment d'aquestes targetes de control de combustible serà a 

càrrec de l'adjudicatari del contracte. 

4.7. Gestió de la Facturació i Pagament 

L'empresa contractista únicament subministrarà carburant als vehicles el conductor present dels quals 

una targeta de control de combustible expedida per aquesta. Abans de realitzar qualsevol 

subministrament, el personal de l'establiment comprovarà que la targeta presentada correspon amb el 

vehicle en el qual es realitzarà el proveïment de carburant. 
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Finalitzat el proveïment de carburant, l'estació de servei responsable del mateix expedirà un tiquet per 

duplicat exemplar, entregant un al conductor del vehicle i l'altre quedarà en la pròpia estació 

subministradora. En aquest tiquet constarà, juntament amb la signatura de l'expenedor i del conductor 

de vehicle que efectua el proveïment de carburant, la següent informació: 

− Raó social de la Companyia subministradora i CIF 

− estació de servei i direcció, 

− número de targeta, 

− matrícula del vehicle o número de bastidor, 

− data i hora del proveïment de carburant, 

− tipus de combustible, 

− nombre de litres, i, 

− preu del litre i import total. 

El contractista haurà de presentar resums mensuals, coincidents amb la facturació, on es detallaran els 

proveïments de carburant de cada vehicle de manera senzilla i completa que permeta verificar data, lloc, 

litres i import del subministrament, així com si es realitza un subministrament a granel. Aquesta facturació 

es realitzarà emetent una factura per a cadascun dels serveis prestats per Nous Espais Torrent S.A. 

L'abonament de les factures es realitzarà mitjançant domiciliació bancària o transferència en el termini 

que es determine en la proposició econòmica presentada pel licitador adjudicatari del contracte. 

5. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

5.1. Estacions de servei 

És requisit imprescindible que les empreses que liciten tinguen almenys una estació de servei en el terme 

municipal de Torrent , i que aquesta es trobe oberta, de Dilluns a Diumenge de 7.00 a 22.00 hores i 

permeta l'accessibilitat a vehicles pesants, donades les característiques del contracte actual. 

5.2. Control del contracte 

L'empresa adjudicatària haurà de presentar resums mensuals, coincidents amb la facturació, tal com s'ha 

indicat en el punt anterior de manera que es produïsca un control efectiu de la despesa efectuada. A 

aquest efecte, l'adjudicatària queda obligada també a preparar quants informes i estudis, relacionats amb 

els diferents serveis d'aquesta contracta, li siguen ordenats pel Servei Tècnic de la societat municipal. 

5.3. Responsabilitat 

Els productes objecte de licitació no seran diferents o diferents d'aquells que s'expenguen en les estacions 

de servei per al seu consum en general, ni incompliran les normes o preceptes legals específics que 

permeten la seua venda al públic. 

El contractista és responsable del servei realitzat pels seus col·laboradors i subcontractistes, executarà el 

contracte al seu compte i risc, i estarà obligat a indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causen a la 

societat municipal o a tercers a conseqüència de les operacions que requerisca l'execució del contracte, 
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excepte en cas que els danys s'ocasionen com a conseqüència immediata i directa d'una ordre de Nous 

Espais Torrent, S.A. i en els termes establits per la legislació vigent. 

El contractista designarà un responsable únic que actuarà com a interlocutor amb la societat municipal, 

amb el qual es duran a terme totes les accions dimanants de l'execució del contracte. 

5.4. Compliment de terminis i penalitzacions per demora.  

Si durant l'execució del contracte de serveis, el contractista es demora en la prestació de subministraments  

per causes al fet que li siguen imputables, Nous Espais Torrent, S.A. podrà optar indistintament per la 

resolució del contracte o per la imposició de les penalitzacions establides en l'article 212 del TRLCSP 

sense que siga necessària la intimació prèvia de la mora per part de Nous Espais Torrent, S.A. 

L'import de les penalitzacions no exclou la indemnització per danys i perjudicis al fet que puga tindre 

dret Nous Espais Torrent, S.A., originat per la demora del contractista. 

5.5. Despeses exigibles al contractista 

Són a càrrec del contractista les despeses dels anuncis de licitació fins a un import de 300 €; els derivats 

de la formalització del contracte; els que es requerisquen per a obtindre autoritzacions, llicències, 

documents o qualsevol informació d'organismes oficials o particulars; els impostos, taxes, cànons, 

compensacions i altres gravàmens o despeses que puguen ser aplicables segons les disposicions vigents, 

en la forma i quantia que aquestes assenyalen, com també qualsevol altra despesa necessària per a la 

realització del contracte. 

6. TERMINI DE GARANTIA 

No s'estableix garantia a l'ésser l'objecte del subministrament un bé consumible, fungible, de lliurament 
immediat.  
 

7. DURACIÓ DEL CONTRACTE 

El termini de vigència del contracte serà de DOS ANYS, iniciant-se l'1 de gener de 2022 i finalitzant el 

31 de desembre de 2023.  

El contracte podrà ser prorrogat abans de finalitzar la seua vigència per un termini addicional de dos anys, 

sense que el termini total de contracte incloses les pròrrogues puga excedir de QUATRE ANYS, 

finalitzant en aquest cas el 31 de desembre de 2025. 

La pròrroga serà obligatòria per a l'empresari, sense que puga produir-se consentiment tàcit de les parts. 

Els descomptes aplicats no podran patir variació durant el període de la pròrroga que, si escau, s'acorde. 
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8. PRESENTACIÓ D'OFERTES. 

En l'Annex I del plec de clàusules administratives que regeixen el procediment d'adjudicació del contracte 

es troben els models a presentar pels licitadors per a la correcta presentació de la seua oferta que, en tot 

cas, seguiran les següents indicacions: 

8.1 El SOBRE A estarà integrat per dos documents que es presentaran segons l'especificat en el plec de 

clàusules administratives, condició Setzena. 

Doc. 1.- Declaració responsable de tindre capacitat per a contractar.  

Doc. 2.- Proposició econòmica.  

En la presentació de les ofertes no s'acceptaran aquelles que continguen omissions, errors o ratllades que 

impedisquen conéixer clarament el que Nous Espais Torrent S.A. estime fonamental per a considerar 

l'oferta. 

El percentatge de descompte a aplicar s'expressarà en número i lletra, considerant-se que aquest 

descompte s'aplica sobre el preu de venda al públic. Els descomptes que s'oferisquen seran fixos i no 

podran revisar-se durant el termini de validesa del contracte. 

El preu de les gasolines de 95 i 98 octans, i gasoil d'automoció, serà el del preu de venda al públic, 

impostos inclosos, de l'estació de servei o aparell assortidor en què s'efectue el subministrament i conste 

en el tiquet de repostat, al qual se li aplicarà el descompte oferit pel licitador. 

El termini de pagament haurà de quedar clarament expressat en la proposició econòmica a l'efecte de 

valoració i control de la facturació abans del càrrec en compte o la realització de la transferència bancària. 

8.2 El SOBRE B estarà integrat per dos documents que es presentaran segons l'especificat en el plec de 

clàusules administratives, condició Setzena. 

Doc. 1.- Relació de mesures que proposa el licitador en el “Projecte Tècnic i de qualitat per a 
la prestació del servei” segons estableix el Punt B) de la condició 11 del plec de condicions tècniques de 
la licitació. 

Doc. 2.-  Projecte Tècnic i de qualitat per a la prestació del servei” 

− Doc. 3.- Millores oferides per a valoració en el marc del present concurs, d'acord amb els 
criteris establits en les presents bases tècniques. 
 

Les empreses concursants hauran de presentar un breu projecte tècnic on es recullen les condicions i 
característiques de la prestació del servei, citant almenys: 

− Relació d'estacions de servei situades en el terme municipal de Torrent, on podran repostar els 
vehicles, indicant expressament el nom comercial, domicili social, població, província i quantes 
dades d'identitat puguen ser d'interés. 

− Relació d'estacions de servei en capitals de províncies i poblacions de més de 50.000 habitants 
d'àmbit nacional.  

− Tipus de carburant subministrats en cadascuna de les estacions situades en el terme municipal de 
Torrent. 

− Facilitat d'accés a les instal·lacions de vehicles pesants i/o maquinària. 

− Horari d'obertura de les estacions de servei. 
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− Aplicació informàtica amb accés des de les oficines de la societat municipal per a recaptar 
informació i control de proveïments de carburant. 

− Recursos materials amb els quals compte per a desenvolupar la prestació del servei. Citar 
vehicles per al proveïment de carburant “a domicili” del combustible a granel, en cas que 
aquesta opció fora viable per al combustible destinat a eines i maquinària. 

− Sistema de control de subministrament de combustible que s'aplicarà, així com la possibilitat de 
control del quilometratge del vehicle al qual se subministra combustible. 

− Compromís de control de correspondència de la targeta utilitzada per al proveïment de 
carburant de carburant amb la matrícula real del vehicle al qual se subministra, així com de 
devolució de l'import en cas de verificar-se que no s'ha complit amb aquesta condició.  

− Millores oferides per a valoració en el marc del present concurs, d'acord amb els criteris 
establits en les presents bases tècniques. 

 

9. CRITERIS DE VALORACIÓ 

A) Criteris avaluables per mitjà de fórmules matemàtiques: 90 PUNTS 

A1.) PROPOSICIÓ ECONÒMICA: 65 punts 

El tant per cent de descompte sobre el preu de venda final 

S'atorgarà la màxima puntuació al licitador que presente el major descompte, puntuant-se 

proporcionalment a la resta de licitadors sobre la base de l'oferta presentada. 

La valoració de la proposició econòmica es farà atenent el descompte, segons la fórmula següent: 

VALORACIÓ PREU = 65 x (VR of) / (VR max) 

VR min = Valor de referència més alt (màxim descompte) 

VR of = Valor de referència objecte de puntuació  

A2.) FORMA DE PAGAMENT: 5 punts 

Es valorarà amb un màxim de 5 punts el termini establit per al càrrec del rebut domiciliat o la transferència 

bancària de fins a 30 dies des de l'emissió de la factura i la seua remissió a Nous Espais Torrent S.A. 

A3.) ESTACIONS DE SERVEI: 10 punts 

Distribuïts de la següent forma: 

− 1 estació de servei en el terme municipal de Torrent:  3 ptos 

− 2 estacions de servei en el terme municipal de Torrent:  7 ptos 

− 3 o més estacions de servei en el terme municipal de Torrent:  10 ptos 

No s'acceptaran ofertes d'empreses que no tinguen un mínim d'una estació de servei en el 

municipi de Torrent per raons d'operativitat i eficiència en la gestió. 
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A4.) MILLORES: 10 punts 

Es podran obtindre fins a 5 punts si el licitador ofereix com a millora la neteja gratuïta dels vehicles de la 

societat municipal. Aquesta millora es valorarà proporcionalment, depenent del nombre de vehicles 

inclosos, la freqüència i intensitat de la rentada als quals es compromet realitzar la neteja anualment el 

licitador. 

Per targetes d'acumulació de punts pel consum de combustible, es podran obtindre fins a 5 punts. 

B) Criteris no avaluables per mitjà de fórmules matemàtiques: 10 punts 

Mesures que propose el licitador en el “Projecte Tècnic i de Qualitat per a la Prestació del Servei” tendents 

a l'optimització de la gestió dels serveis públics municipals quant a facilitar la disminució dels temps 

d'aproximació i assortiment de carburant, així com en el programa de gestió del subministrament i 

facturació. 

-.-oO0Oo-.- 


