Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter SA

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE
COMBUSTIBLE PER A AIGÜES DE GIRONA, SALT I
SARRIÀ DE TER, SA.

EXP. 2018-ADM-65

AGOST 2018.

1

1.- INTRODUCCIÓ
Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter SA com a concessionària del servei d’aigua
potable de les poblacions de Girona, Salt i Sarrià de Ter, gestiona la xarxa de
transport i distribució d’aquests municipis.
Per tal de conservar aquestes xarxes en bon estat de funcionament cal una sèrie
de vehicles, generadors i eines que funcionen amb diferents combustibles.
En concret per a la flota de vehicles tipus furgoneta, camió o turisme s’utilitza
Gasoli A emmagatzemat en un dipòsit propi de 5 m³ situat a la nau de Brigades
a Fornells de la Selva, per als generadors d’emergència de l’ETAP o de les centrals
s’utilitza Gasoli B emmagatzemat en un dipòsit propi de 5 m³ situat a la Planta
de Montfullà i per les motocicletes, petits generadors de brigada i eines de
brigada (motoserres, etc.) s’utilitza Gasolina que es va a buscar directament a les
estacions de servei.
2.- OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del contracte és el subministrament de Gasoli A i B als dipòsits
d’AGSST,SA i de Gasolina directament a les estacions de servei mitjançant targeta
identificativa.
Dins el contracte resten inclosos totes les despeses del subministrament, del
personal i vehicles associats al mateix, de facturació i seguiment del contracte,
etc.

3.- CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT
Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, SA demanarà per correu electrònic a
l’empresa adjudicatària del contracte el subministrament a dipòsit del carburant
que necessiti, i aquesta haurà de confirmar quan farà el subministrament, que
en cap cas serà en un termini superior a les 48 hores de la comanda emesa per
AGSST,SA.
En el cas de les Gasolines el servei de subministrament s'ha d'efectuar les 24
hores del dia ininterrompudament directament a la Gasolinera especificada en el
contracte.
En situacions de vaga o d'activació de qualsevol pla d'emergència a la ciutat de
Girona, Salt o Sarrià de Ter, s'ha de garantir el servei de subministrament de tots
els carburants.
Existirà un sistema de control de l'expedició de gasolina per motocicletes, petits
generadors i d’altres aparells de brigades mitjançant tarja o element anàleg per
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a cada vehicle. En tot cas, el personal de l'estació de servei haurà de comprovar
que la tarja o sistema anàleg coincideixen amb la matrícula del vehicle. Serà
necessari que es posi la màxima diligència per tal que l'ús de les targes sigui
l'adequat i l'empresa adjudicatària haurà de cooperar per evitar qualsevol frau en
la utilització de les mateixes.
L'adjudicatari complirà totes les normatives existents en el moment de la licitació
referides a la qualitat dels productes, el transport i la manipulació així com
seguretat i higiene i protecció del medi ambient.
Serà d'obligat compliment qualsevol normativa que pugui existir durant la
vigència del contracte, i en particular el Reial Decret 61/2006, de 31 de gener,
pel qual es determinen les especificacions de gasolines, gasoils, fueloils i gasos
liquats del petroli i es regula l'ús de determinats bio-carburants.
Cada producte a subministrar s’ajustarà a les especificacions tècniques dels
combustibles previstes al Reial decret 1088/2010, de 3 de setembre, i demés
normes legals vigents.
No s’admetrà la realització de mescles que puguin afectar la qualitat del
combustible.
A l'efecte d'aquest concurs es considerarà estació de servei la definida en el Reial
Decret 1905/1995, si bé per comptabilitzar-se en el concurs deuen contenir entre
els productes que distribueixin: benzina 95 i gasoli A.
El subministrador ha de complir com a mínim, els següents requisits:
- Complir les obligacions derivades del Reial Decret 1523/1999, de 1 de octubre,
pel que es modifica el reglament de instal·lacions petrolieres i la ITC MI-IP04.
- L’empresa adjudicatària s’ajustarà, amb caràcter general i en tot moment a la
legislació vigent sobre les normes de protecció i/o seguretat exigibles en relació
amb el subministrament.
- L’adjudicatària haurà de posseir els mitjans materials i personals necessaris, així
com les autoritzacions precises per realitzar el subministrament de carburants a
vehicles.

5.- ACORDS DE CONFIDENCIALITAT
L’adjudicatari restarà obligat a guardar la deguda confidencialitat d’acord amb la
clàusula 12.1.i del plec de clàusules administratives particulars del present
contracte.

6.- MILLORES PUNTUABLES SOBRE EL PROJECTE:
No es contemplen en aquest contracte.
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