
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SERVEI EN DIVERSOS LOTS
DE MAQUINÀRIA PESANT A L’EMPRESA DE SERVEIS DEL MUNICIPI DE
MANACOR S.A.

1. Objecte

L'objecte del present Plec és el servei de lloguer de maquinària pesant a l’Empresa de
Serveis del Municipi de Manacor S.A., (en endavant SAM). Es divideix la licitació en
diferents lots per a cada producte.

Pel desenvolupament de les tasques de manteniment pròpies de la SAM, és a dir per
donar  suport  als  operaris,  es  requereix  repetidament  de  l’assistència  de  maquinària
pesant. En concret:

Lot A. Camió mixt autoaspirant per neteja de clavegueram, amb conductor.

Lot B. Filmació de canonades de sanejament.

Lot C. Màquina retroexcavadora i camió. Ambdós amb conductor.

Lot D. Camions amb grua, amb conductor.

Lot E. Miniexcavadora i plataformes articulades. Tots sense conductor. 

2. Característiques de la prestació del servei

Les actuacions poden ser de feines programades i amb data fixada amb antelació i feines
urgents que requereixin una resposta immediata d’execució.

En condicions normals, l’horari de prestació del servei coincidirà amb el del treball del
Servei de Manteniment, es a dir entre 7’00 i 15,00 hores de dilluns a divendres inclosos.
En condicions programades s’avisarà 48 hores abans.

Aquest servei es prestarà en casos d’emergència a qualsevol hora del dia durant tot
l’any. El temps de resposta serà immediat. El servei es prestarà  tot el nucli urbà de
Manacor i al de son Macià.

Lot A. Camió autoaspirant per neteja de clavegueram

Destinat a la neteja de les xarxes de sanejament gestionades per l’empresa. Es rea-
litzarà per part d’un conductor i un camió mixt autoaspirant amb bomba de succió
i d’alta pressió,  i un depòsit de recollida amb un mínim de 8.000 l.

Inclourà els treballs següents:

- Neteja d’escomeses, canonades i cambres humides d’estacions d’impulsió.

- El transport del material extret fins a la planta depuradora.

- Neteja de tancs i cambres humides a la planta depuradora.

Lot B. Filmació de canonades de sanejament.



Revisió interior de conduccions,  arquetes, fosses humides i  altres instal·lacions
annexes a les xarxes i a la planta depuradora, mitjançant filmació interior i poste-
rior informació i diagnòstic de possibles incidències detectades. Comprendrà un
vehicle amb els equips de filmació dins les canonades i gravació en suport digital,
incloent l’operari.

Lot C. Màquina retroexcavadora i camió

Destinats a excavar rases i reblir-les, obres petites de demolició, aportar materials
a l’obra i retirar rebuig, i altres treballs similars relacionats amb el servei

- La màquina retroexcavadora mixta serà de 8 a 10 ton i estarà proveïda de cu-
lleres de diverses mides  i martell. Disposarà de conductor.

- El camió serà basculant de 7 ton o similar. Disposarà de conductor.

Lot D. Camions amb grua, amb conductor

Destinats a moure materials tals com palets o saques, també persones en una ciste-
lla, i altres treballs similars relacionats amb el servei. Disposaran de conductor.

- De 4,5 ton de càrrega o similar i grua d’un mínim de 10  ml d’extensió.
- De 3,5 ton de càrrega o similar i grua d’un mínim de 25 ml d’extensió. 

Lot E. Miniexcavadora i plataformes articulades

Destinada la miniexcavadora a excavar rases i reblir-les, obres petites de demoli-
ció, aportar materials a l’obra i retirar rebuig, i altres treballs similars relacionats
amb el servei. Sense conductor. Es durà i es retornarà al lloc indicat per l’empresa.

Destinades les plataformes articulades  a accedir a punts elevats, i altres treballs
similars relacionats amb el servei. Fins a 10 metres d’elevació. Sense conductor.
Es duran i es retornaran al lloc indicat per l’empresa.

- Plataforma articulada d’un mínim de 10 m d’alçada.
- Plataforma articulada d’un mínim de 30 m d’alçada.

3. Organització del servei

Els  treballs  s’efectuaran d’acord amb les instruccions donades pels  responsables del
Servei de Manteniment.

En els casos en que la SAM apreciï que s’ha produït un  embós en una escomesa per
abocament  de  materials  inadequats  per  part  de  l’usuari,  la  SAM només  facilitarà  a
aquest el contacte amb l’adjudicatari. Cobrarà segons la tarifa establerta amb la SAM a
l’usuari, el qual serà lliure d’acudir a qualsevol altra empresa per restituir l’escomesa al
seu estat normal. En aquest cas anirà a risc i ventura de l’empresa cobrar la feina a
l’usuari de l’escomesa, declinant la SAM qualsevol responsabilitat.

4. Preu 



En el cas de maquinària amb conductor només es facturaran les hores, o els dies en el
cas del lot E,  en que el vehicle estigui treballant o amb el conductor a l’espera d’ins-
truccions dels operaris de la SAM. Pel contrari no es tendran en compte les hores o els
dies en el cas del lot E, en que el vehicle estigui estacionat  sense conductor, per conve-
niència de l’adjudicatari.

S’exceptua del cas anterior el lot E, en que es facturarà pels dies en que la SAM disposi
efectivament del vehicle sense conductor.

Les quantitats d’hores de treball són una estimació. Per les circumstancies del funciona-
ment del servei la  SAM podrà contractar menys quantitat del contractat sense dret a in-
demnització de l’adjudicatari.

Es considera horari ordinari el comprès entre les 07 i les 19 hores de dilluns a divendres.
La resta es considera extraordinari i amb caràcter general tendrà un 100 % de recàrrec,
excepte al lot E en que es facturarà sempre amb la mateixa tarifa.

Al lot E s’ha considera per calcular el pressupost que les màquines només s’empra un
sol dia seguit. En cas que no sigui així el transport només es cobrarà una vegada inde-
pendentment del nombre de dies que s’empri.

Lot A. Camió mixt autoaspirant per neteja de clavegueram, amb conductor.

El preu anual per  realitzar el servei és de 28.000 €,  més el 21% d’IVA. Cost total
per a la SAM: 33.880 €.



Lot B. Filmació de canonades de sanejament.

El preu anual per  realitzar el servei és de 2.100 €,  més el 21% d’IVA. Cost total
per a la SAM: 2.541 €.

Lot C. Màquina retroexcavadora i camió. Ambdós amb conductor.

El preu anual per  realitzar el servei és 5.500 €,  més el 21% d’IVA. Cost total per
a la SAM: 6.655 €.

Lot D. Camions grua, amb conductor.

El preu anual per  realitzar el servei és de  2.070 €,  més el 21% d’IVA. Cost total
per a la SAM: 2.504,70 €.

Lot E. Miniexcavadora i plataforma articulada, ambdues sense conductor. 

El preu anual per  realitzar el servei és de 7.410 €,  més el 21% d’IVA. Cost total
per a la SAM: 8.966,10 €.

5. Durada i modificacions del contracte.

El termini de proveïment de cada un dels lots serà d’UN (1) any a partir de la signatura
del Contracte.

El contracte es podrà prorrogar un any  per mutu acord de les parts.

6. Normativa i condicions

Els vehicles hauran de complir amb tota la normativa en prevenció de riscs laborals
vigent, aplicable a nivell europeu, nacional i local, i qualsevol altra normativa aplicable
a productes que per la seva naturalesa puguin esser inclosos al present contracte. 

L’empresa adjudicatària es compromet a complir totes les disposicions legals vigents
que afectin a quest tipus de servei

Per realitzar aquests  treballs  el  contractista haurà de tenir  en propietat  les maquines
adients  per  desenvolupar  les  tasques  abans  descrites.  En  cas  de  que  hagi  de
subcontractar  aquestes,  lo  haurà  de  explicar  en  la  presentació  de  la  seva  oferta.  El
certificat  de  propietat  s’ajuntarà  l  llistat  de  maquinaria  disponible.  El  contractista
presentarà un llistat de maquinaria en el que figurin els vehicles requerits.

Tot  el  personal  haurà  d’estar  equipat  amb els  EPIS que  la  Normativa  vigent  sobre
treballs en clavegueres determini així com els mitjans auxiliars necessaris enfocats a la
seva protecció. A part d’aquest apartat tot el personal haurà de reunir els requisits que la



legislació laboral determini.

L’empresa adjudicatària nomenarà un responsable de contacte amb la SAM que estarà
disponible les 24 h. Podrà ser substituït comunicant-ho prèviament.

Manacor, 6 de febrer de 2018

El gerent de la SAM

Francesc Grimalt Vigo

Vist-i-plau

La Presidenta del Consell d'Administració
de l'Empresa de Serveis del Municipi de Manacor, SA

Maria Antònia Sansó Jaume


