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CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE LLOGUER A LLARG TERMINI D’UN CARRETÓ ELEVADOR 

 
1. OBJECTE: 

 
La contractació d’un servei de LLOGUER a llarg termini d’un carretó elevador per al Departament de 
Medi Ambient i Neteja de Mercabarna. 
 

2. VIGENCIA DEL CONTRACTE: 
 
El període de vigència és de 48 mesos a comptar des de la data de formalització del contracte. 
 

3. TREBALLS A REALITZAR: 
 
Els carretons elevadors del departament de Medi Ambient i Neteja de Mercabarna mouen i buiden 
contenidors de residus de diverses mides. Els residus poden situar-se a diversos tipus de contenidors: 

- Contenidors que es carreguen i es voltegen amb les pales frontals:  
• Contenidors amb patins apilables tipus “big-box”, d’1 m3 de capacitat aproximadament. 
Plens poden pesar uns 800kg aproximadament. N’hi ha de diferents mides, però la més 
comuna és 1200mmx800mmx790mm. 
• Contenidors amb patins de 1500mmx1500mmx1500mm. 

- Contenidors tipus carro que s’arrosseguen amb el ganxo posterior. 
 

4. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES DEL CARRETÓ ELEVADOR: 
 

- Oferta de lloguer de 48 mesos amb servei de manteniment inclòs. 
- Equip nou (primera mà). 
- Canvi de rodes inclòs en el servei de manteniment. 
- Servei d’assistència mecànica dins la mateixa jornada en que es comuniqui l’avaria. Es valoraran 
millores proposades al respecte. 
- Servei de vehicle de substitució en cas de màquina parada amb garantia d’arribada de màxim 24h. 
- Vehicle matriculat i preparat per circular per la via pública. 
- Vehicle diesel o híbrid. 
- 2.500 hores anuals estimades de treball. 
- Carrosseria sense portes laterals però sí amb sostre, parabrises frontal i posterior (amb 
eixugaparabrises). 
- Llums frontals i posteriors.  
- Dispositiu giratori de volteig de 360°. 
- Altura d’elevació màxima de 5 metres. 
- Capacitat de càrrega de 2.500kg. 
- Bona visibilitat frontal. 
- Ganxo remolc per poder arrossegar carros; l’allotjament del ganxo ha de ser ample per permetre 
la maniobrabilitat amb contenidors d’arrossegament (lliure moviment lateral del braç del 
contenidor per poder fer girs tancats).  
- Avisador acústic i lluminós de marxa enrere. 
- Balisa lluminosa superior.  
- Sistema de frenada assistida en aixecar el peu de l’accelerador.  



 

- Comandaments de funcionament protegits contra l’aigua o bé minimitzar la seva electrònica per 
no patir problemes de funcionament, ja que serà un vehicle que treballarà a l’aire lliure. 

 
5. ASSEGURANÇA 

 
El carretó elevador del contracte ha de disposar d’una pòlissa d’assegurança que almenys inclogui els 
següents punts: 
 

- Responsabilitat civil obligatòria 
- Danys per col·lisió a tercers 
- Vehicle de substitució 
- Robatori del vehicle 
- Incendi 
- Trencament de llunes 
- Assistència en carretera 24 hores 
- Gestió de multes 

 
Les pòlisses particulars dels automòbils, juntament amb els rebuts, es consideren documentació bàsica 
que ha de ser lliurada amb el carretó. 

 
6. MILLORES TÈCNIQUES I DE SERVEI: 

 
Serà imprescindible que una màquina igual o de similars característiques que la sol·licitada pugui ser 
provada, a petició de Mercabarna, a fi de comprovar la seva operativitat i adequació a la feina que ha de 
realitzar. 
Mercabarna acceptarà i tindrà en compte les millores tècniques i de servei que ofereixin les empreses 
licitants. 
 

7. CONSULTES: 
 
Per resoldre dubtes o consultes, en referència a qüestions operatives o tècniques, s’adreçaran al correu 
electrònic mambient@mercabarna.cat 
 

8. PRESSUPOST MÀXIM: 
 
El pressupost de licitació màxim és de 47.000 euros IVA exclòs . 
 

9. FACTURACIÓ: 
 
Mercabarna emetrà una comanda per l’import anual del servei contractat, i l’empresa adjudicatària 
facturarà mensualment l’esmentat servei. En aquestes factures caldrà fer constar el número de comanda 
anual. 
 

10. REVISIÓ DE PREUS: 
 
Els preus del lloguer no es revisaran anualment. El preu ofertat serà per a la totalitat del contracte i les 
mensualitats tindran totes el mateix import. 
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