PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS APLICABLES AL
CONTRACTE DE SERVEIS RECAPTACIÓ DE PARQUÍMETRES I CAIXERS
D’APARCAMENTS, TRANSPORT DE FONS I ENTREGA DE CANVI.
1. Objecte del contracte

L’objecte del projecte es troba especificat al Plec de Prescripcions Administratives.

2. Característiques del servei.
1. Recaptació de parquímetres i caixers d’aparcaments
1.1. Parquímetres.
El servei consistirà en efectuar amb un vehicle propietat de l’adjudicatària la
recollida dels cofres de recaptació de cada parquímetre amb les freqüències
que es relacionaran en document annex.
Els cofres s’extrauran del parquímetre i, sense obrir-los, es dipositaran al
vehicle de recollida, substituint el cofre per un altre buit. Tots els cofres seran
propietat de VNG Aparcaments i hauran de ser retornats al final de la
concessió.
Un cop recollits els cofres establerts en les freqüències diàries, l’adjudicatari
se’ls emportarà al seu centre de processament d’efectiu on seran comptats i
ingressats al dia següent al compte bancari que VNG Aparcaments faciliti a
l’efecte.
Totes les incidències en el procediment de recaptació hauran de ser
immediatament notificats al responsable del contracte o persona que delegui a
l’efecte. Els cofres, un cop buidats, quedaran en depòsit de l’adjudicatari
preparats i en perfecte estat de manteniment per la següent recaptació
programada.
En cas de necessitat, es podrà sol·licitar que es facin recaptacions
extraordinàries a determinats parquímetres els quals hauran de ser facturats
separadament. Si es sol·licita el canvi de recaptació d’un parquímetre per un
altre, no donarà dret a cap facturació addicional.
1.2. Caixers automàtics d’aparcaments.
El servei consistirà en efectuar amb un vehicle propietat de l’adjudicatària la
recollida dels cofres de recaptació de cada caixer de pagament amb les
freqüències que es relacionaran en document annex.
Hi haurà un cofre específic per bitllets i un cofre específic per monedes a cada
un dels caixers de pagament.

Els cofres s’extrauran del caixer de pagament i, sense obrir-los, es dipositaran
al vehicle de recollida, substituint el cofre per un altre buit. Tots els cofres
seran propietat de VNG Aparcaments i hauran de ser retornats al final de la
concessió.
Un cop recollits els cofres establerts en les freqüències diàries, l’adjudicatari
se’ls emportarà al seu centre de processament d’efectiu on seran comptats i
ingressats al dia següent al compte bancari que VNG Aparcaments faciliti a
l’efecte.
Totes les incidències en el procediment de recaptació hauran de ser
immediatament notificats al responsable del contracte o persona que delegui a
l’efecte. Els cofres, un cop buidats, quedaran en depòsit de l’adjudicatari
preparats i en perfecte estat de manteniment per la següent recaptació
programada.
En cas de necessitat, es podrà sol·licitar que es facin recaptacions
extraordinàries a determinats caixer de pagament els quals hauran de ser
facturats separadament. Si es sol·licita el canvi de recaptació d’un caixer de
pagament per un altre, no donarà dret a cap facturació addicional.

2. Transport de fons i processat de bitllets i monedes
Els cofres, tant de parquímetres com dels caixers de pagament dels aparcaments
una vegada extrets de l’equipament, pasaran a ser responsabilitat de l’adjudicatari.
Per tant, serà responsabilitat seva posar els mitjans i personal oportú pel ser
adequat transport, recompte i ingrés al comte bancari que s’estableixi.
En aquest sentit, caldrà que l’adjudicatari abans d’efectuar la contractació, acrediti
una assegurança de responsabilitat professional de 200.000€ per incloure
qualsevol mena de supòsit que impedeixi l’efectiu ingrés de la recaptació. Aquesta
assegurança cobrirà també possibles defectes en els cofres propietat de VNG
Aparcaments que no es derivin de l’envelliment propi dels mateixos.
3. Preparació i entrega de canvi.
En una freqüència quinzenal, es demanarà a través de la entitat bancària que pertoqui,
la preparació i entrega de canvi fraccional de monedes i/o bitllets. Aquesta entrega
haurà de ser satisfeta indiferentment a l’Aparcament Casernes i/o a l’aparcament Sant
Camil segons necessitats coyuntural.

4. Fur
Que per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada d’aquest contracte, les
parts , amb renúncia als seus propis furs, se sotmeten a l’arbitratge institucional del
Tribunal Arbitral de Barcelona, de l’Associació Catalana de l’Arbitratge, al qual se li
encomana la designació de l’ àrbitre o àrbitres i l’administració de l’arbitratge.
Igualment les parts es sotmeten als jutjats i tribunals de Vilanova i la Geltrú.

Vilanova i la Geltrú, xx de xxxxxx de 2015.

