1.- OBXECTO DO CONTRATO:

O obxecto do presente contrato é o subminstro de combustible con destino aos vehículos e
maquinaria do Concello de Silleda, na medida das necesidades que a Corporación demande de
conformidad
co
contido
do
presente
Prego
de
Condicións
Técnicas.
Os vehículos poderán ser tanto de titularidad municipal como aqueles que sexan
puntualmente contratados polo Concello ou cedidos por outras administracións.
O subminstro levarase a cabo en todo momento, en estacións de Servizo localizadas dentro do
término municipal de Silleda, no entanto o anterior, poderá realizarse por necesidades
municipais, fóra de devandito ámbito de xeito esporádico ou excepcional, dentro da rede de
surtidores do adxudicatario ou en calquera outro que previa autorización municipal, designe o
usuario do vehículo.
Os principios que se perseguen coa presente contratación son:
- Conseguir o máximo aforro económico no prezo de compra por litro de carburante ou
combustible subministrado ao Concello.
- Mellorar a prestación do servizo de repostaxe ou recarga.
- Mellorar os mecanismos de información e control a través da facturación.
2.- DIVISIÓN POR LOTES:
Téñense tres tipos de carburantes a subministrar en estación de servizo:
- Gasóleo A.
- Gasóleo A con aditivos
-Gasolina sen plomo 95 e gasolina sen plomo 98

Debido ás peculiaridades do subministro, o mesmo non é susceptible de dividilo en lotes, dado
que se trata dun subministro de carburantes en estación de servizo, na que a parte máis
representativa do contrato é o gasóleo, non se considera oportuno proceder a división por
lotes de tipo de combustible ou vehículos, dado que o obxecto é o de centralizar o servizo, non
de dispersarlo.
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PREGO DE PRESCRIPCIÓNS TÉCNICAS

3.- CONTROL DE CARBURANTES E USUARIOS.

A empresa adxudicataria encargarase de facilitar un sistema de control, de forma que os
vehículos que reposten nas súas instalacións, sexan titularidade deste Concello, así como
persoal autorizado por este.

O licitador ofertará á súa costa, un sistema de facturación do subministro de combustibles
para os distintos vehículos municipais, tipo tarxeta electrónica, con identificación do vehículo e
cunha factura total a final de mes ou da quincena por cada Servizo ou Departamento
municipal, así como un listado de todos os suministros por vehículo e mes. A información
recollida na facturación deberá detallar en resumos, coincidentes coa facturación, os
repostaxes de cada vehículo de forma sinxela e completa, que permita verificar data, lugar,
litros e importe do subministro.
Unha vez ao mes a empresa adxudicataria entregará no departamento de intervención, en
soporte informático (folla de Excel), a información do consumo detallado dos diferentes
vehículos, sen que iso supoña custo adicional algún, detallando os repostaxes de cada vehículo
que permita verificar, a data, litros e importe do subministro.
O Concello únicamente farase cargo dos suministros realizados nos vehículos ou maquinaria
autorizada e cuxos tickets ou albaranes estean debidamente cumprimentados e asinados e
sexan remitidos ao departamento correspondente.

- Identificación do vehículo (matrícula)
- Identificación do condutor
- Quilómetros do vehículo
- Data e hora do subministro
- Tipo de combustible subministrado
- Cantidade de litros subministrado e prezo por litro venda ao público (impostos
incluídos)
- Desconto aplicado
- Importe total do fornezo efectuado (impostos incluídos)
Todos os tickets deberán estar asinados polo condutor do vehículo para que poidan ser
admitidos.
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A estación de servizo entregará obligatoriamente un ticket de repostaxe ao condutor do
vehículo do Concello no que constará:

Para o caso esporádico de subministro de combustible a granel para maquinaria portátil de
obras, a dispensación do mesmo será únicamente ás persoasautorizadas por este Concello, en
tal caso, no apartado matrícula, aparecerá adesignación “granel”.

O Concello facilitará ao adxudicatario unha lista de vehículos e maquinaria en propiedade do
Concello, indicando o servizo ou Área que pertencen, para que a empresa adxudicataria teña
coñecemento dos vehículos autorizados para o subministro de combustible, así como as
persoas ás que poderán dispensar combustible a granel. Dita lista poderá ser modificada,
incluírse novos vehículos ou ben darse outros de baixa, ditas modificacións serán sempre
aceptadas pola empresa adxudicataria, sen custo algún para a administración municipal.
A empresa adxudicataria fará entrega da facturación mensualmente no rexistro xeneral do
Concello.

4.- CALIDADE DO PRODUTO.
O gasóleo subministrado será de primeira calidade, cumprindo as esixencias do Real Decreto
1088/2010, de 3 de setembro, e das restantes normas na materia que resulten de aplicación,
así como toda a normativa que regule este tipo de suministros en que se fixen especificaciones
de combustible en concordancia coas da Unión Europea.
As empresas licitadoras presentarán na súa oferta as calidades mínimas e máximas que se
comprometen a fornecer, que en ningún caso serán inferiores ás sinaladas nas directivas
comunitarias, especificando, como mínimo, os datos coas súas unidades de medida e Normas
de Ensaio polos cales obtivéronse os mesmos.

O Concello se reserva a potestade de realizar, con cargo á empresa adxudicataria, ensaios de
control de calidade e control metrolóxico, con carácter discrecional e sempre que o considere
oportuno. Si os resultados fosen inferiores aos que a empresa adxudicataria comprometeuse a
subministrar, poderase proceder á resolución do contrato coas responsabilidades a que
houbese lugar e abono dos ensaios realizados.
Os criterios de calidade anteriores son un
normativa en vigor, non sendo , polo tanto, ponderables.

estándar

reglamentados

pola

5.- CONDICIÓNS DO SUBMINISTRO.
O subministro de combustible realizarase en surtidor, sempre baixo demanda do usuario
municipal, en horario normal de apertura do adxudicatario.

O suministrador debe cumprir como mínimo, os seguintes requisitos xerais:
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Non se permitirá a realización de mesturas que poidan modificar a calidade do combustible.

- As obrigacións derivadas do R.D. 1523/1999, de 1 de outubro, polo que se modifica o
reglamento de instalacións petrolíferas e a ITCMI-IP04.
- A empresa adxudicataria axustarase, con carácter xeral, e en todo momento á lexislación
vigente en todo o referente a normas de protección e/ou seguridade exixibles en relación co
subministro.
- En ningún momento admitirase a realización de suministros por revendedores.
- O adxudicatario deberá posuír os medios materiais e persoais necesarios, así como as
autorizacións precisas para realizar o repostaxe de vehículos.
- Serán ao seu cargo cantas responsabilidades puidésense derivar do repostaxe.
- O adxudicatario será igualmente responsable de cantos danos ao Concello ou a terceiros
póidanse producir no repostaxe do combustible ou por efecto directo da calidade do produto
subministrado imputable á empresa adxudicataria ou aos seus empregados na execución do
contrato.
- Deberá acreditar que ten contratado e en vigor un seguro de responsabilidade civil de
explotación para facer fronte ás reclamaciones, por responsabilidade civil, feitas por terceiros
cunha cobertura mínima por importe de 250.000,00 euros.
- O adxudicatario comprométese a cumprir e adaptarse a todo o que sexa de obrigado
cumprimento durante o tempo que dure o contrato, en materia de Prevención de Riscos
Laborais e demais Reglamentaciones específicas achega do transporte, manipulación,
repostaxe ou descarga, operarios, etc., en relación aos diferentes combustibles.

As empresas, nas súas ofertas económicas, indicarán a porcentaxe, expresado en tanto
por cento, de desconto por litro subminstrado sobre o prezo medio por mes
de cada comunidade autónoma, publicado para España no Boletín Petrolero da
Comisión Europea para os diferentes tipos de combustibles con todas as taxas e
impostos incluídos, sendo devandito prezo o de facturación dese mes completo.
(http://www.minetad.gob.é/energia/petroleo/Precios/Informes/InformesMensuales/Paginas/IndexInformesMensu
ales.aspx)

Para o prezo da gasolina 98, e gasóleo con aditivos, ao non existir prezo de referencia
no devandito boletín, tomaranse como prezo, o resultante da gasolina 95 e
o gasóleo de automoción, engadíndolle 10 céntimos máis para o caso da gasolina 98
e 8 céntimos para o caso do gasóleo A con aditivos.
O prezo establecerase en euros/litros con catro decimales e enténdese que no mesmo están
incluídos todos os impostos legalmente aplicables.
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6.- PREZOS DO COMBUSTIBLE.

Os descontos que se ofrezan serán fixos e non poderán revisarse durante o prazo de vixencia
do contrato, así como na prórroga que, no seu caso autorícese.
7.-GARANTIA.
O prazo de garantía establécese polo período de ejecución do contrato.
Durante este período, o adxudicatario virá obrigado a emendar os defectos observados no
subministro ou ben proceder a un novo.
A empresa adxudicataria tomará as medidas oportunas para asegurar o mantemento do
servizo de subministro en caso de circunstancias extraordinarias e que polo menos supoñerá a
existencia de stock de seguridade que garanta o subministro aos distintos vehículos do
Concello durante 15 días como mínimo.
Xa que a prestación dos suministros pode ser nalgúns casos fundamental para o benestar e a
seguridade dos cidadáns, o Concello resérvase o dereito a recorrer a un suministrador distinto
do adxudicatario si por causas de forza maior (folgas, piquetes, alteracións graves da orde
pública, etc.), este non puidese subministrar combustible. Neste caso o adxudicatario non
poderá reclamar ao Concello por ningún concepto.
Tamén por necesidades excepcionais, determinados vehículos, a condición de que conten con
autorización municipal, poderán recorrer a outro suministrador sen que o adxudicatario teña
dereito a reclamar nin a solicitar indemnización de ningún tipo.

8.-MELLORAS.
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Dado o carácter do contrato, non se prevén melloras

