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Núm. expedient.: X2021001400

ANUNCI
De l’Ajuntament d’Anglès pel qual es fa pública la licitació del subministrament de
combustible destinat a la flota de vehicles de l’Ajuntament d’Anglès (núm. Expedient:
X2021001400).
1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament d’Anglès.
b) Número d’identificació: 1700840003.
c) Dependència que tramita l’expedient: Àrea Secretaria.
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública.
e) Número d’expedient: X2021001400.
2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament d’Anglès
b) Domicili: Carrer d’Avall, 29-31 “Can Cendra”
c) Localitat i codi postal: Anglès – 17160
d) Codi Nuts: ES512
e) Adreça electrònica: info@angles.cat
f) Adreça d’Internet del perfil del contractant:

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/angles

3 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Subministrament de combustible.
b) Admissió de pròrroga: Sí, dues pròrrogues d’un any.
c) Divisió en lots i número de lots/d’unitats: No
d) Lloc d’execució: Anglès
e) Duració: 1 anys
f) Establiment d’un acord marc (en el seu cas): No
g) Codi CPV:
09134100-8 (Gasoil)
09134100-4 (Benzina sense plom)
4 Tramitació i procedimen t
a) Tipus d’expedient: subministrament
b) Tramitació: ordinària
c) Procediment: obert simplificat abreujat
d) S’aplica un acord marc: No
e) S’aplica una subhasta electrònica: No
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5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 24.323,68 euros
b) Import total IVA inclòs: 9.197,39 euros
c) Import total IVA exclòs: 7.601,15 euros
d) IVA suportat: 21%
6 Admissió de variants: No
7 Garanties
Provisional: No
Definitiva: No
8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: b) Solvència:
-

Solvència econòmica i financera: L’acreditació de la solvència econòmica i
financera de l’empresari s’haurà d’acreditar pel volum anual de negocis del
sol·licitador que referit a l’any de major volum de negocis dels tres últims
conclusos haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del contracte
quan la seva duració sigui inferior a un any i una vegada i mitja el valor anual
mitjà del contracte si la seva duració és superior a un any.
Import mínim: 36.485,52 €
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-

Solvència tècnica i professional: Una relació dels principals subministraments
realitzats en els últims tres anys que inclogui l’import, dates i destinatari, sigui
públic o privat. El requisit mínim de solvència serà que l’import acumulat del
millor any d’execució ha de ser igual o superior al 70% de la anualitat mitjana del
contracte.
Import mínim: 6.438,17 €

Atès que l’expedient de contractació es tramita mitjançant el procediment obert
simplificat abreujat, els licitadors estan exempts del requisit d’acreditar la
solvència econòmica i financera.

9 Criteris d’adjudicació:
Criteris quantificables de forma automàtica: (100 punts)
10 Condicions especials d ’execució del contracte:
- És requisit indispensable que el lloc de subministrament del carburant no es
trobi a més de 3kms de distància del seu de la Policia Local (Carrer de les
Fàbriques 1, Anglès).
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En cas de no disposar d’una estació de subministrament de combustible a la
distància requerida, serà necessari que l’empresa adjudicatària instal·li un
punt de subministrament de combustible dins del radi de 3kms del punt
mencionat.
El punt de subministrament haurà d’estar instal·lat i completament operatiu
durant tota la vigència del contracte, essent l’empresa adjudicatària qui
assumeixi els costos d’instal·lació, manteniment i desmuntatge del punt de
subministrament.
-

L’empresa contractista haurà de designar almenys un coordinador tècnic o
responsable, que tindrà entre les seves obligacions la següent:
 Actuar com a interlocutor de l’empresa contractista davant
l’Ajuntament en tot allò que faci referència a les qüestions derivades
de l’execució del contracte.

-

Condició de tipus ambiental: El contractista prendrà les mesures
necessàries per minimitzar l’impacte ambiental que l’execució del contracte
pugui ocasionar a l’entorn de les instal·lacions on s’efectuarà el proveïment
de combustible, en aspectes com ara l’impacte acústic, la generació de
residus i al seva gestió posterior, la prevenció i la gestió de substàncies
perilloses, el consum d’aigua i d’energia, etc.
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11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No
12 ACP aplicable al contracte? No
13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: la data indicada en el perfil del contractant
b) Presentació d’ofertes: electrònica
14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament d’Anglès,
b) Lloc: Plataforma electrònica de contractació.
c) Data: es publicarà oportunament al perfil del contractant. Si el dia d’obertura
de proposicions és dissabte o festiu, el termini es prorrogarà
automàticament fins al següent dia hàbil.
d) Hora: es publicarà oportunament al perfil del contractant.
15 Despeses d’anunci
No es preveuen despeses de publicitat.
16. Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds :
Català/castellà
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17. Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb
fons de la Unió Europea: No
Anglès, a data de la signatura electrònica

L’Alcalde
Jordi Pibernat Casas

