PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE PER
A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES,
DESCONTAMINACIÓ, DESBALLESTAMENT I TRAMITACIÓ DE LA BAIXA DESL
VEHICLES DECLARATS FORA D’ÚS EN ELS DIPÒSITIS MUNICIPALS,
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT
1. Objecte del contracte
Aquest contracte té per objecte la prestació del servei de retirada, descontaminació,
desballestament i tramitació de la baixa dels vehicles declarats fora d’ús en els
dipòsits municipals responsabilitat de l’Ajuntament de Marratxí.
2. Necessitats públiques i idoneïtat del contracte.
La present licitació es conseqüència de la necessitat de prestar el servei de retirada,
descontaminació i tramitació de la baixa dels vehicles declarats fora d’ús en els
dipòsits municipals responsabilitat de l’Ajuntament de Marratxí, atesa la manca de
personal i material especialitzat propi, que pugui realitzar de forma directa la
prestació del servei objecte del present contracte, així com no ser un centre
autoritzat per a la descontaminació de vehicles.
3. Execució del contracte.
a) Control de l’execució del contracte.
L’Ajuntament efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la correcta
realització del contracte i podrà dictar les instruccions necessàries i oportunes
pel correcte compliment del mateix.
b) Resolució d’incidències.
Les incidències que puguin sorgir entre l’Ajuntament i el contractista en
l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha
convingut o bé per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es
tramitarà mitjançant expedient contradictori que inclourà necessàriament les
actuacions regulades a l’article 97 RGLCAP.
A excepció de que existeixin motius d’interès públic que ho justifiquin o la
naturalesa de les incidències ho requereixi, la seva tramitació no determinarà
la paralització del contracte.
4. Drets i obligacions de les parts.
a) Drets del contractista.
Sense perjudici dels drets inherents al present plec l’adjudicatari gaudirà en
particular dels següents drets:

i)

La facilitació de la prestació dels serveis contractats, així com la
informació que resulti necessària o convenient per tal d’assegurar l’eficaç
prestació dels mateixos.

ii)

Dret a que l’Ajuntament interposi la seva autoritat, quan calgui, per a que
sigui respectat per tercers en la seva condició de contractista de serveis
municipals i evitant pertorbacions per tal d’acomplir normalment les seves
activitats contractuals.

iii)

Dret a gaudir d’audiència amb caràcter previ a l’’adopció de qualsevol
mesura o resolució que adopti l’Ajuntament en virtut de les facultats que li
atorga la normativa vigent i el present plec en matèria dels serveis
regulats al present contracte.

b) Obligacions del contractista.
A més de la prestació del servei objecte de contractació amb subjecció a la
normativa sectorial aplicable l’adjudicatari tindrà les següents obligacions:
i)

Mantenir actualitzada i en vigor durant tot el període d’execució del
contracte de l’autorització administrativa de Gestor de Centre Autoritzat de
Descontaminació de Vehicles al final de la seva vida útil.

ii)

Admetre tots i cada un dels vehicles i motocicletes VFU lliurats per
l’Ajuntament de entenent con a vehicle o moticicleta el definit a l’article 2.b
del Real Decret 1383/2002 sobre gestió de vehicles al final de la vida útil.

iii)

Atendre prioritàriament la descontaminació dels vehicles lliurats per
l’Ajuntament.

iv)

Traslladar els vehicles des del dipòsit municipals de vehicles fins a la seva
instal·lació, en el termini més curt possible, no superior en cap cas a dues
setmanes, i en condicions adequades per a garantir la seva integritat
durant el trasllat.

v)

Emetre els corresponents certificats de destrucció i enviar còpia a
l’Ajuntament, i a quants organismes sigui necessari per a aconseguir la
baixa necessària del vehicle i el compliment de la legalitat vigent.

vi)

Complir la prohibició taxativa de tornar a posar en actiu qualsevol vehicle
lliurat per l’Ajuntament.

vii)

Gestionar adequadament tots els residus perillosos obtinguts en la
descontaminació dels VFU lliurats.

viii)

Optimitzar de manera contínua les operacions de tractament des del punt
de vista de la seguretat i de la protecció del medi ambient.

ix)

Garantir la reutilització, el reciclat i la valoració dels VFU descontaminats.

x)

Aportar la informació que, relacionada amb el servei objecte de
contractació, específicament li requereixi l’Ajuntament en qualsevol
moment de la vigència del contracte. Mensualment s’elaborarà i
transmetrà a la inspecció i ocntrol del contracte un resum del servei
prestat.

xi)

Acompliment de les determinacions que en qualsevol moment determini la
legislació vigent en matèria tributària, laboral i de seguretat social.

En aquest sentit, l’Ajuntament no tindrà relació jurídica, laboral o de
qualsevol índole respecte del personal al servei de l’adjudicatari, sent a
càrrec del contractista la totalitat de les obligacions, indemnitzacions i
responsabilitats que poguessin derivar de la resolució del contracte.
xii)

Acreditar i justificar, sempre que se li requereixi per l’Ajuntament, el
compliment de les obligacions assumides com a conseqüència del
contracte, mitjançant l’exhibició de la documentació que se li sol·liciti,
reconeixent expressament als funcionaris que es designin per l’òrgan
municipal competent, el dret d’inspecció i comprovació als esmentats
efectes dels llibres, documents i arxius del contractista, per a l’exercici del
dret de supervisió del contracte així com de les instal·lacions en les quals
es realitzi el servei.

xiii)

Disposar a l’illa de Mallorca de la infraestructura necessària per a atendre
els serveis derivats deL present contracte.

xiv)

Assumir els serveis que, amb caràcter especial o extraordinari, pugui
requerir l’Ajuntament sempre que es trobin relacionats amb els que
constitueix l’objecte del contracte.

xv)

Disposar de les instal·lacions, equips i material necessari per a la prestació
del servei contractat.

xvi)

Respondre dels danys i perjudicis causats en els béns i persones, tant
municipals com de tercers, inclosos els danys a vehicles i objectes en
dipòsit, com a conseqüència de la prestació de la totalitat dels serveis
objecte del present contracte. Als efectes de donar compliment a la
present obligació el contractista haurà de formalitzar una pòlissa
d’assegurança respecte dels riscos derivats del present contracte,
assegurança que en tot cas tindrà una cobertura mínima de 300.000€ per
responsabilitat civil genèrica i 600.000€ per responsabilitat civil per
contaminació gradual per motiu de l’activitat de centre de descontaminació
VFU.

xvii)

Obeir les normes de règim interior que pugui dictar l’Ajuntament en
matèries de la seva competència per a l’assegurament i eficàcia dels
serveis objecte de contractació.

xviii)

El contractista ha de fer-se càrrec de les despeses generades com a
conseqüència de la publicitat de la present contractació i demés despeses
derivades dels tràmits preparatoris i de formalització del contracte fins a un
màxim de 300,00 €. Així mateix, seran a càrrec de l’adjudicatari tots els
tributs estatals, autonòmics o locals derivats del present contracte i
qualsevol altra despesa que resulti d’aplicació segons les disposicions
vigents, en la forma i condicions que es fixin a aquestes.

xix)

L’adjudicatari es compromet a la més estricta i absoluta confidencialitat i
reserva sobre la informació a la qual tingui accés i coneixement en virtut
de l’execució del contracte i, en especial, sobre les dades de caràcter
personal, que no es podran copiar ni utilitzar per una finalitat distinta a la
prevista al present plec i que s’hauran de retornar o destruir totalment a la
finalització del contracte, de conformitat amb l’establert a la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

