PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT
PER L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT I REPARACIÓ
DEL PARC MÒBIL DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS HORTS.
1. OBJECTE
El present contracte té per objecte la contractació dels serveis de manteniment bàsic i
reparació d’avaries del Parc Mòbil Municipal de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, per
mantenir el seu nivell tècnic i/o funcional, prevenint possibles avaries.
Resten exclosos del present contracte aquells vehicles de nova adquisició que estiguin
subjectes al període de garantia oficial de la pròpia marca del vehicle, o maquinaria específica
d’obres i manteniment (minicarregadores, carretons elevadors, sistemes de grues, sistemes de
cistelles elevadores, dumpers, ...).
Els adjudicataris podran oferir la realització de les tasques de manteniment del parc mòbil amb
el preu adjudicat sempre i quan aquests treballs es realitzin per tallers oficials o autoritzats.
Aquest fet s’indicarà a l’oferta presentada per cada licitador.
2. JUSTIFICACIÓ I TIPUS DE SERVEIS.
El servei a contractar ve motivat davant la necessitat d’aquest Ajuntament de mantenir el parc
mòbil en condicions correctes de manteniment, per tal de garantir el seu ús de forma segura i
continuada per part del personal dels departaments municipals que en fan ús.
Els serveis objecte del contracte comprendrà els següents conceptes:
LOT1. Turismes, furgonetes i camions
Manteniment bàsic.
Aquest manteniment compren les tasques de revisió i substitució d’elements que es relaciones
a continuació, per garantir tant la seguretat i el bon funcionament dels turismes, furgonetes i
camions. El preu d’adjudicació del manteniment bàsic inclourà les tasques i materials
necessaris per la seva execució.
Reparació de punxades sempre que calgui.
Cada 10.000Kms ó una vegada a l’any.


Canvi d’oli, filtre d’oli, filtre d’aire, filtre benzina / gasoil, i filtre polen habitacle.



Revisió i reposició fins nivell de líquids. (Anticongelant, direcció assistida, frens, caixa
canvis, oli hidràulic elements especials, renta parabrises ...)



Revisió i substitució d’escombretes renta parabrises.



Revisió i substitució en cas necessari de bugies



Revisió de pèrdua d’oli i líquids.



Revisió de pneumàtics i inflat en cas necessari.



Revisió estat sistema de frenada.



Revisió sistema il·luminació i canvi de les bombetes de fre, direcció, creuament i carretera.



Revisió sistema il·luminació i canvi de les bombetes dels arcs de llum d’emergència (policia
i protecció civil).



Revisió sistema megafonia i sirenes (policia i protecció civil).



Revisió sistema direcció.



Revisió sistema seguretat (cinturons, airbags)



Revisió sistema aire condicionat i recàrrega de gas refrigerant.



Rentat interior i exterior del vehicle.



Resta de tasques de manteniment segons kilometratge i especificacions llibre de
manteniment del fabricant

Resta d’avaries.
Aquest servei, inclou aquelles tasques no programades o incloses dins del manteniment bàsic,
que siguin motivades per reparació d’avaries, ajust, o substitució d’elements que es vagin
deteriorant o que per la seva utilització o funcionament no sigui l’òptim, destinades a garantir
tant la seguretat com el bon funcionament dels turismes, furgonetes i camions,
-

El contractista estarà obligat a reparar totes les avaries, trencaments i desperfectes que es
produeixin als turismes, furgonetes i camions. Aquestes reparacions inclouran la totalitat de
la mà d’obra, desplaçaments, eines, dietes, maquinaria, mitjans auxiliars, contractació
d’altres empreses especialitzades, i materials necessaris per retornar els turismes,
furgonetes i camions al seu estat inicial.

-

El tipus de material a emprar en les reparacions serà de la mateixa qualitat que l'existent
abans de l'avaria o aquells que validi l’Ajuntament. En qualsevol cas, s'haurà de notificar als
serveis tècnics municipals la tipologia, marca, model i característiques dels elements a
substituir.

LOT 2. Motocicletes i Quad
Manteniment bàsic.
Aquest manteniment compren les tasques de revisió i substitució d’elements que es relaciones
a continuació, per garantir tant la seguretat i el bon funcionament de les motocicletes i quad.
Les tasques i materials necessaris per la seva execució resten incloses dins de l’import de
manteniment bàsic.

Sempre que calgui reparació de punxades.
Cada 3.000 Kms ó una vegada a l’any.


Canvi d’oli motor, canvi valvulina caixa canvis, filtre d’oli, filtre d’aire i filtre benzina.



Revisió i reposició fins nivell de líquids. (anticongelant, frens, caixa canvis, oli hidràulic
elements especials, ...)



Revisió i substitució en cas necessari de bugies.



Revisió de pèrdua d’oli i líquids.



Revisió de pneumàtics i inflat en cas necessari.



Tensat de cadenes.



Revisió estat sistema de frenada.



Revisió sistema il·luminació i canvi de les bombetes de fre i creuament.



Revisió sistema il·luminació i canvi de les bombetes dels arcs de llum d’emergència (policia
i protecció civil).



Revisió sistema megafonia i sirenes (policia i protecció civil).



Revisió sistema direcció



Rentat.



Resta de tasques de manteniment segons kilometratge i especificacions llibre de
manteniment del fabricant.

Resta d’avaries.
Aquest servei, inclou aquelles tasques no programades o incloses dins del manteniment bàsic,
que siguin motivades per reparació d’avaries, ajust, o substitució d’elements que es vagin
deteriorant o que per la seva utilització o funcionament no sigui l’òptim, destinades a garantir
tant la seguretat com el bon funcionament de les motocicletes i quad,
-

El contractista estarà obligat a reparar totes les avaries, trencaments i desperfectes que es
produeixin a les motocicletes i quad. Aquestes reparacions inclouran la totalitat de la mà
d’obra, desplaçaments, eines, dietes, maquinaria, mitjans auxiliar, contractació d’altres
empreses especialitzades, i materials necessaris per retornar les motocicletes i quad al seu
estat inicial.

-

El tipus de material a emprar en les reparacions serà de la mateixa qualitat que l'existent
abans de l'avaria o aquells que validi l’Ajuntament. En qualsevol cas, s'haurà de notificar als
serveis tècnics municipals la tipologia, marca, model i característiques dels elements a
substituir.

3. INVENTARI
L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts facilita com Annex A, d’aquest PPT un inventari del
parc mòbil municipal indicant per cadascun d’ells el Lot d’aplicació.
4. ORGANITZACIÓ.
Les empreses licitadores hauran d’incloure en les seves bases de dades, la relació i el preu de
tots els serveis i descomptes ofertats.
Es considera que per la necessitat d’ajust dels serveis, la seva tipologia, nombre i diversitat
dels vehicles, etc; la quantitat i tipologia dels serveis, reflectits en aquest document tècnic tindrà
caràcter general, ajustant-se en funció de les necessitats anuals de l’Ajuntament.
L’empresa adjudicatària disposarà d’un software informàtic per al seguiment de la comanda i
execució dels serveis. Per a cada petició, s’establirà un registre d’entrada amb detall de la data
de petició del servei, tipus de treball, preu i data compromesa de lliurament. Per a cada servei,
s’establirà un registre de sortida amb detall de la referència de petició, de la data d’execució del
treball, tipus de maquinaria a emprar, preu desglossat i total. I dades de les persones que
executaran els serveis.
L’empresa adjudicatària disposarà d’un horari d’atenció al públic de 8 hores diàries, distribuïdes
durant 5 hores al matí i 3 a la tarda de dilluns a divendres.
5. DISPOSICIÓ DE PERSONAL
L’empresa adjudicatària disposarà del personal necessari per cobrir totes les exigències del
contracte i complirà amb els seus empleats la legislació i els convenis vigents que els afectin.
El personal mínim previst pel servei serà d’un responsable tècnic de la contracta, 2 operaris/ies
i 1 administratiu/va que atendran les necessitats del servei.
L’empresa adjudicatària haurà de facilitar, sempre que li sigui requerida per l’Ajuntament, tota la
informació que permeti comprovar la plantilla i identificar els responsables de cada treball.
L’empresa adjudicatària haurà de respectar i fer respectar als seus empleats, els següents
punts:


Senyalització i altres mesures accessòries de protecció dels seus operaris i de tot el públic
en general, sempre que els treballs a realitzar puguin representar un perill.



Uniforme: Tots els operaris que han d’anar amb uniformes que permetin una ràpida i clara
identificació.



El contractista serà responsable de la cortesia dels seus operaris, solucionant qualsevol
problema que es plantegi al respecte.



Estricta neteja de tots els materials i maquinaria emprats.



Compliment de la normativa sobre seguretat i salut vigent en tot moment.

6. DISPOSICIÓ DE MATERIAL I CENTRE DE TREBALL.
L’empresa adjudicatària haurà de disposar del centre de treball, material i equips necessaris
per efectuar els serveis i subministraments objecte del contracte. El centre de treball es trobarà
dins del terme municipal de Sant Vicenç dels Horts o com a màxim a 5 km del mateix.
7. DISPOSICIÓ DE VEHICLES.
L’empresa adjudicatària haurà de disposar dels vehicles i maquinària necessària pel
desenvolupament dels serveis objecte del contracte, que es trobaran en perfecte estat, amb
una imatge correcta, havent passat la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV.) i donant compliment
a la resta de normativa en vigor.
En cap cas la reparació d’un vehicle o màquina pot afectar el correcte funcionament del servei,
pel que el contractista haurà de disposar del material de reserva, eines i maquinaria per a
casos d’urgència.
8. FORMA D’EFECTUAR ELS SERVEIS
L’empresa adjudicatària del contracte executarà els treballs sol·licitats per l’Ajuntament de
Sant Vicenç dels Horts que s’indiqui en la comanda a realitzar pel departament de compres,
serveis municipals o policia local d’aquesta Administració.
El punt de recollida i retorn dels vehicles i/o motocicletes es realitzarà directament en el centre
de treball de l’empresa adjudicatària. Però ambdues parts, Ajuntament i empresa adjudicatària,
podran determinar un punt de recollida i retorn diferent i dins del terme municipal de Sant
Vicenç dels Horts.
L’empresa adjudicatària en cas que l’Ajuntament ho requereixi haurà d’indicar, prèviament a la
realització dels treballs, previsió d’hores d’execució per cada tipologia de servei (manteniment
bàsic i/o resta d’avaries).
El termini màxim d’execució dels serveis de manteniment bàsic per als vehicles i motocicletes
serà de 8 hores, a comptar des del moment que es formuli la comanda (hora i data de la
comanda) i es realitzi l’entrada del vehicle o motocicleta al centre mecànic. Els serveis es
realitzaran sempre en les dates i horaris pactats prèviament amb l’Ajuntament.
El termini màxim d’execució dels serveis de reparació de resta d’avaries per als vehicles i
motocicletes serà de 2 dies, a comptar des del moment que es formuli la comanda (hora i data
de la comanda) i es realitzi l’entrada del vehicle o motocicleta al centre mecànic. El centre
haurà d’acollir el vehicle o motocicleta avariada de forma immediata sempre que estigui obert.

El servei s’entendrà realitzat quan els treballs hagin estat efectivament executats d’acord amb
les condicions de la comanda. El servei es formalitzarà mitjançant nom i cognoms, DNI i
signatura a l’albarà de la persona de l’empresa adjudicatària que executa les tasques o en la
que es delegui, i per la persona de l’Ajuntament que les revisa.
Quan els vehicles i/o motocicletes reparats i /o revisats, una vegada avisat per l’empresa
adjudicatària de la seva disponibilitat per ser recollits, no es trobin en estat de ser rebuts, es
farà constar els defectes observats i es detallaran les instruccions precises fixant un termini no
superior a 24 hores per esmenar els defectes.
Per assegurar el bon servei l’empresa adjudicatària estarà obligat a tenir el stock de materials,
eines i maquinaria suficient per poder atendre qualsevol petició de serveis.
9. MEDI AMBIENT
L'empresa adjudicatària està obligada a treballar d'acord amb les directrius ambientals de
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, fent un ús racional dels recursos naturals i gestionant
correctament els residus. Els residus, sòlids o líquids, s'hauran de separar per fraccions i
gestionar correctament mitjançant un gestor autoritzat per la Generalitat de Catalunya.
Els productes i residus s'han d'emmagatzemar en bones condicions, tenint en compte la
normativa aplicable, i manipular-los de forma segura per tal d'evitat abocaments, fuites o altres
incidents que poden comportar una contaminació i risc per les persones.
10. NORMATIVA:
Totes els serveis a realitzar, s’hauran de fer d’acord amb la normativa vigent i les seves
instruccions tècniques complementaries. L’adjudicatari serà el responsable davant de les
diferents administracions.
11. CONDICIONS ECONÒMIQUES
11.1 Abast econòmic
La licitació de la contracta s’estableix en un import estimat pels dos (2) anys de contracte, més
la possible prorroga de dos (2) anys més de 111.979,00 € sense IVA, al que se l’hi afegeix
11.197,90 € en concepte del 10% corresponent a les variacions descrites a l’apartat N segons
alló que preveu la Disposició Addicional 33 i l’article 301 de la LCSP. Fent un total del valor
estimat de contracte de 123.176,90 €, IVA exclòs.

El valor estimat contracte serà la suma de:
Lot1. Turismes, furgonetes i camions
-

Pressupost preus unitaris (Annex B LOT 1 TURISMES, FURGONETES I CAMIONS): Import
total màxim dels serveis segons l’estipulat en el PPT. Pels dos anys de durada de contracte
més la possible prorroga de dos anys més. (23.728,60 € x 4 = 94.914,40 € IVA exclòs)

-

% variacions contracte: 10% corresponent a les variacions descrites a l’apartat N. Fent un
total pels dos anys de durada de contracte més la possible prorroga de dos anys més de
9.491,44 €, IVA exclòs.

Lot2. Motocicletes i quad
-

Pressupost preus unitaris (Annex D LOT 2 MOTOCICLETES I QUAD): Import total màxim
dels serveis segons l’estipulat en el PPT. Pels dos anys de durada de contracte més la
possible prorroga de dos anys més. (4.266,15 € x 4 = 17.064,60 € IVA exclòs)

-

% variacions contracte: 10% corresponent a les variacions descrites a l’apartat N. Fent un
total pels dos anys de durada de contracte més la possible prorroga de dos anys més de
1.706,46 €, IVA exclòs.

Lot1 + Lot 2
-

Pressupost preus unitaris (Annex B + D): Import total màxim dels serveis segons l’estipulat
en el PPT. Pels dos anys de durada de contracte més la possible prorroga de dos anys
més. (27.994,75 € x 4 = 111.979,00 € IVA exclòs)

-

% variacions contracte: 10% corresponent a les variacions descrites a l’apartat N. Fent un
total pels dos anys de durada de contracte més la possible prorroga de dos anys més de
11.197,90 €, IVA exclòs.
10%
Import
IVA exclòs

Disposició Addicional
33 i l’article 301 de la

111.979,00 €

LCSP
11.197,90 €

Import total estimat
IVA exclòs
123.176,90 €

Import total
Tipus d’IVA

Quota IVA

estimat
IVA inclòs

21 %

25.867,15 €

149.044,05 €

Aquest import, per cada Lot, inclou:


Costos directes: Import de pressupost per la durada del contracte que es divideix en els
següents imports:



Import manteniment bàsic anual: Import total del manteniment bàsic de cada tipus de
vehicles inclòs en cada lot del contracte segons l’estipulat en el present PPT. Aquest
import podrà ser millorat a la baixa per l’adjudicatari.



Import ma d'obra reparacions resta d'avaries: Import derivat del cost de mà d’obra per
l’execució de les reparacions de la resta d’avaries no incloses dins del manteniment
bàsic, a facturar per l’empresa adjudicatària segons allò previst al present PPT. Aquest
import podrà ser millorat a la baixa per l’adjudicatari.



Import subministrament recanvis: Import derivat del cost del material per l’execució de
les reparacions de resta d’avaries no incloses dins del manteniment bàsic, a facturar per
l’empresa adjudicatària segons allò previst al present PPT. Aquest import no pot ser
modificat per l’adjudicatari.



Costos indirectes: Import de pressupost corresponent al 13 % dels costos directes, que
engloba el manteniment de les estructures empresarials de l’empresa adjudicatària i de les
seves empreses subcontractades.



Benefici industrial. Import de pressupost corresponent al 6% dels costos directes. Es
considera un Benefici Industrial per la totalitat dels serveis a contractar, d’acord amb els
costos assumits, objectius a assolir i interès legal del diner.



Imports de costos directes, indirectes i benefici industrial de les eventuals pròrrogues.



Transport, elements auxiliars, gestió de residus i annexes necessaris per l’execució del
servei, anant a càrrec del contractista adjudicatari totes les despeses, taxes, arbitris i
impostos. No admetent-se cap prova d’insuficiència.

L’oferta econòmica a presentar pels licitadors, i els criteris que hauran de servir de base per a
l’adjudicació són els especificats al Plec de Condicions Administratives Particulars.
11.2. Oferta econòmica
Els licitadors hauran de presentar la següent Oferta Econòmica:


Proposició econòmica: Redactada d’acord al Model de Proposició que hi figura en el Plec
de Clàusules Administratives Particulars.



Estudi econòmic: L’estudi econòmic que s’haurà de presentar, el contingut del qual
s’especifica en l’article següent, té com a objectiu que els licitadors detallin el cost de
cadascun dels serveis per tal de justificar de manera raonada la seva oferta econòmica.



Preus unitaris: Per cada lot, les empreses licitadores podran proposar millores en els preus
unitaris corresponent al manteniment bàsic, a la ma d'obra reparacions resta d'avaries i %

de descompte de material, que serviran de referència a l’hora de realitzar els pressupostos
que siguin necessaris segons les condicions reflectides en el present PPT. L’import unitari
referent a l’import subministrament recanvis no es pot modificar.
11.3. Estudi econòmic
11.3.1. Import Total Base Anual (Lot 1 – Annex B – Lot 2 – Annex D):
Les empreses licitadores hauran de presentar, el funció dels Lots als que es presentin el
quadre de l’Annex B. Lot 1 TURISMES, FURGONES I CAMIONS i/o l’Annex D. Lot 2
MOTOCICLETES I QUAD, on apareixen de forma desglossada per cada servei a executar una
previsió anual (columna consum anual) i un import unitari (columna preu unitari).
El producte d’aquesta estimació de consum anual de cada servei, pel seu preu unitari ens
atorgarà per cada una d’elles l’import unitari total (columna total unitari).
El resultat de la suma de l’import unitari total de cada partida ens donarà l’Import total base
anual. Aquest Import total base anual es correspon a l’import del pressupost per un any, IVA
exclòs.


Els licitadors NO podran variar el valors indicats a la columna consum anual a l’hora de
presentar l’oferta.



Els licitadors NO podran variar el valor indicat a la columna preu unitari referent al concepte
subministraments recanvis.



D’altra banda els licitadors SI podran variar els imports de la columna preu unitari de la resta
de conceptes especificats i que donaran com a resultat la seva proposta individual.

La no presentació d’aquest annex o increment dels preus unitaris de licitació suposarà
l’acceptació dels preus unitaris inicials proposats per l’Ajuntament.
11.3.2. Descompte en % de la resta material (Lot 1 – Annex C i/o Lot 2 – Annex E)
En aquest apartat de l’estudi es facilitarà per cada lot el descompte en % de descompte
aquells que respectin les marques originals de fabricants. La no presentació d’aquest annex o
decrement del % de licitació suposarà l’acceptació del % inicial proposat per l’Ajuntament.
12. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA
Sigui quina sigui la causa, l’adjudicatari assumirà tota la responsabilitat dels danys i perjudicis
que es puguin ocasionar als usuaris, a qualsevol ciutadà o als bens públics o privats, en els
treballs per execució i omissió de reparació i altres serveis establerts en aquest plec i en el seu
àmbit. Per això, l’adjudicatari haurà de presentar una pòlissa d’assegurança de responsabilitat
civil per a poder-ne respondre, amb un import mínim segons s’indica a l’Annex 1 del Plec de
Clàusules Administratives Particulars.

L’empresa intervindrà en actuacions que per el caràcter d’urgència que puguin tenir, siguin
necessàries fora de l’horari normal de la jornada laboral.
L’adjudicatari haurà de disposar al seu càrrec, totes les mesures de protecció i senyalització
que garanteixin la seguretat dels treballadors; com als usuaris del servei en general, complint
escrupolosament tota la normativa de riscos laborals.
L’ajuntament

declina

formalment, qualsevol responsabilitat que pugui

derivar-se de

l’incompliment d’aquestes normes i mesures per part del contractista al marge de poder
imposar les sancions oportunes.
Tret de causes de força major, en el cas que es produeixin alteracions que suposin la
paralització total o parcial dels servei, l’empresa adjudicatària acordarà amb l’Ajuntament, la
manera de materialitzar les feines per els serveis mínims que determini la Llei, essent
responsable l’Adjudicatària dels danys que es puguin produir als elements objecte del
contracte.
L’Ajuntament podrà demanar a l’empresa adjudicatària, assistida per els seus col·laboradors
qualificats, a iniciativa pròpia, els informes, les dades, els certificats, etc., com a recolzament
d’operacions d’inventari, planificació, treballs d’índole experimental, medis materials i humans,
que siguin necessaris per a millorar o racionalitzar els treballs objecte del contracte, sense cap
càrrec per l’Ajuntament.
Es podrà exigir puntualment per la direcció tècnica la realització de treballs amb mitjans i
recursos superiors als corresponents al contracte per tal de complir els objectius d’aquest plec.
En la posta en marxa de la contracta, s’ajustaran aquests detalls d’organització, amb els
tècnics municipals corresponents.
El contractista tindrà responsabilitat respecte a:
-

Material: El contractista serà responsable de tot el material objecte del servei contractat.
Tenint l’obligació de realitzar immediatament les actuacions necessàries per tal d’evitar
situacions de risc.

-

Funcionament del servei: El contractista serà responsable de les deficiències en el
funcionament de la maquinaria, així com dels defectes, negligències, etc. que puguin
observar-se en l’execució dels treballs contractats. De la mateixa forma serà responsable
de tots els accidents, danys o perjudicis de qualsevol naturalesa, causats per la maquinaria,
o com conseqüència de la realització dels treballs durant la prestació del servei.

13. PENALITZACIONS
L’adjudicatari es sotmetrà, durant la fase de prestació dels serveis objecte del present
contracte, a les penalitats que es detallen a l’Annex I, apartat U del Plec Clàusules
Administratives Particulars.

14. ANNEXOS.
LOT 1
ANNEX A - LOT 1. TURISMES, FURGONETES I CAMIONS
LOT INDICATIU

MODEL

DEPARTAMENT

MATRICULA

ANY
MATRICULACIÓ

TIPULOGIA

COMBUSTIBLE

KM

1

CHEVROLET LACETTI 2.0

MEDI AMBIENT

3163-FXR

2007

TURISME

GAS-OIL

81951

1

SEAT IBIZA COMERCIAL

RRHH

1704-FJH

2006

TURISME

GAS-OIL

79008

1

SEAT IBIZA COMERCIAL

RRHH

1711-FJH

2006

TURISME

GAS-OIL

30870

1

DACIA DUSTER 90CV

URBANISME

6403-HJG

2012

TURISME

GAS-OIL

23344

2018

13261

1

PEUGEOT ION

RRHH

5522-KJP

TURISME

ELECTRIC

1

C-16

CITROEN JUMPY

POLICIA LOCAL

2362-HFL

FURGONETA

GAS-OIL

1

C-19

NISSAN QASHQAI

POLICIA LOCAL

1840KXK

TURISME

GAS-OIL

1

C-21

NISSAN QASHQAI

POLICIA LOCAL

5403-JNW

TURISME

GAS-OIL

1

C-22

NISSAN QASHQAI

POLICIA LOCAL

5386JNW

TURISME

GAS-OIL

1

C-23

NISSAN QASHQAI

POLICIA LOCAL

4596-JST

TURISME

GAS-OIL

1

Z-2

SEAT ALTEA XL

POLICIA LOCAL

7254-FXR

TURISME

GAS-OIL

1

Z-4

KIA NIRO

POLICIA LOCAL

2818-KNN

TURISME

BENTZINA

1

RENAUL KADJAR

PROTECCIÓ
CIVIL

4163-KHR

TURISME

GAS-OIL

1

NISSAN ATLEON

BRIGADA

3037-HJG

CAMIO

GAS-OIL

1

NISSAN ATLEON

BRIGADA

3643-JSB

CAMIO

GAS-OIL

1

NISSAN CABSTAR

BRIGADA

4900-CZF

2016

CAMIO

GAS-OIL

1

NISSAN CABSTAR

BRIGADA

3813-FVX

2008

CAMIO

GAS-OIL

1

NISSAN CABSTAR TL 125

BRIGADA

4889-CZF

2004

CAMIO

GAS-OIL

1

NISSAN CABSTAR TL 110

BRIGADA

B-5784-VZ

1999

CAMIO

GAS-OIL

1

NISSAN CABSTAR CESTA

BRIGADA

1034-JHX

2015

CAMIO

GAS-OIL

1

NISSAN KUBISTAR

BRIGADA

2657-CZX

2004

TURISME

GAS-OIL

1

NISSAN KUBISTAR

BRIGADA

2629-CZX

2004

TURISME

GAS-OIL

1

NISSAN KUBISTAR

BRIGADA

2643-CZX

2004

TURISME

GAS-OIL

1

NISSAN INTERSTAR 2.5

BRIGADA

2664-CZX

2004

FURGONETA

GAS-OIL

1

NISSAN NV 400

BRIGADA

9625-JRD

2016

FURGONETA

GAS-OIL

1

FIAT DOBLO

BRIGADA

9686-HBW

2011

TURISME

GAS-OIL

1

SEAT IBIZA COMERCIAL

BRIGADA

6102-FNJ

2007

TURISME

GAS-OIL

1

SEAT IBIZA

BRIGADA

0964-JDB

2014

TURISME

GAS-OIL

SEAT IBIZA

NETEJA

6079-HWH

2014

TURISME

GAS-OIL

BRIGADA

0891-KLS

2018

TURISME

GAS-OIL

BRIGADA

7716-JXC

2017

TURISME

GAS-OIL

1

RANAULT KANGOO
COMBI
RANAULT KANGOO
COMBI

1
1

2012

ANNEX B - LOT 1 - TURISMES, FURGONETES I CAMIONS
PARTIDA

DESCRIPCIO SERVEI

1

Manteniment bàsic turismes

2

Manteniment bàsic furgonetes

3

Manteniment bàsic camions

4

Ma d'obra reparacions resta d'avaries

5

Subministrament recanvis

LICITACIÓ
CONSUM
ANUAL

PREU UNITARI

COSTOS
DIRECTES

22

un

110,00 €

2.420,00 €

3

un

120,00 €

360,00 €

7

un

130,00 €

910,00 €

30,00 €

8.250,00 €

8.000,00 €

8.000,00 €

275 hores
1

pa

IMPORT TOTAL BASE ANUAL LOT 1:

19.940,00 €

ANNEX C - LOT 1 - TURISMES, FURGONETES I CAMIONS
PARTIDA

% DESCOMPTE

DESCRIPCIO SERVEI

1

Recanvis segons tarifa catàleg recanvi original del vehicle

25%

2

Bateries segons tarifa catàleg recanvi original fabricant del component

30%

3

Pneumàtics segons tarifa catàleg recanvi original fabricant del component

30%

LOT 1. COSTOS DIRECTES

19.940,00 €

COSTOS INDIRECTES

13%

2.592,20 €

BENEFICI INDUSTRIAL

6%

1.196,40 €

IMPORT BASE ANUAL (IVA EXCLÒS)

23.728,60 €

21%

4.983,01 €

IMPORT BASE ANUAL (IVA INCLÒS)

IVA

28.711,61 €

LOT 2
ANNEX A - LOT 2. MOTOCICLETES I QUAD
LOT INDICATIU

MODEL

2

DEPARTAMENT

MATRICULA

ANY
MATRICULACIÓ

TIPULOGIA

COMBUSTIBLE

QUAD HAMMEL (49 CC)

BRIGADA

C6964BTD

QUAD

BENTZINA

2

M-8

PIAGGIO M62

POLICIA LOCAL

8758-GMV

MOTOCICLETA

BENTZINA

2

M-9

YAMAHA YP250R

POLICIA LOCAL

0404-HRC

MOTOCICLETA

BENTZINA

2

M-10

YAMAHA YP250R

POLICIA LOCAL

4207-JCD

MOTOCICLETA

BENTZINA

2

M-11

YAMAHA YP250R

POLICIA LOCAL

4209-JCD

MOTOCICLETA

BENTZINA

2

M-12

HONDA CB500XA

POLICIA LOCAL

9245-JWW

MOTOCICLETA

BENTZINA

2

M-13

HONDA CB500XA

POLICIA LOCAL

3753-KPS

MOTOCICLETA

BENTZINA

ANNEX D - LOT 2 - MOTOCICLETES I QUAD
PARTIDA

LICITACIÓ
CONSUM
ANUAL

DESCRIPCIO SERVEI

PREU UNITARI

TOTAL UNITARI

1

Manteniment bàsic motocicletes

6

un

105,00 €

630,00 €

2

Manteniment bàsic quad

1

un

105,00 €

105,00 €

3

Ma d'obra reparacions resta d'avaries

30,00 €

1.350,00 €

4

Subministrament recanvis

1.500,00 €

1.500,00 €

45 hores
1

pa

IMPORT TOTAL BASE ANUAL LOT 1:

ANNEX E - LOT 2 – MOTOCICLETES I QUAD
PARTIDA

DESCRIPCIO SERVEI

3.585,00 €

% DESCOMPTE

1

Recanvis segons tarifa catàleg recanvi original del vehicle

25%

2

Bateries segons tarifa catàleg recanvi original fabricant del component

30%

3

Pneumàtics segons tarifa catàleg recanvi original fabricant del component

30%

KM

LOT 2. COSTOS DIRECTES

3.585,00 €

COSTOS INDIRECTES

13%

BENEFICI INDUSTRIAL

6%

215,10 €

IMPORT BASE ANUAL (IVA EXCLÒS)

4.266,15 €

IVA

466,05 €

21%

895,89 €

IMPORT BASE ANUAL (IVA INCLÒS)

5.162,04 €

LOT 1 + LOT 2 - ESTUDI ECONÒMIC
LOT1. COSTOS DIRECTES
LOT2. COSTOS DIRECTES

3.585,00 €

COSTOS DIRECTES

23.525,00 €

COSTOS INDIRECTES

13%

BENEFICI INDUSTRIAL

6%

1.411,50 €

IMPORT BASE ANUAL (IVA EXCLÒS)

27.994,75 €

IVA

COSTOS
DIRECTES

COSTOS
INDIRECTES
13%

19.940,00 €

3.058,25 €

21%

5.878,90 €

IMPORT BASE ANUAL (IVA INCLÒS)

33.873,65 €

BENEFICI
INDUSTRIAL
6%

IMORT BASE
ANUAL
IVA EXCLÒS

10%
Variacions
apartat N

IMPORT IVA
21%

IMORT BASE
ANUAL
IVA INCLÒS

Contracte any 1

23.525,00 €

3.058,25 €

1.411,50 €

27.994,75 €

2.799,48 €

6.466,79 €

37.261,01 €

Contracte any 2

23.525,00 €

3.058,25 €

1.411,50 €

27.994,75 €

2.799,48 €

6.466,79 €

37.261,01 €

Pròrroga any 1

23.525,00 €

3.058,25 €

1.411,50 €

27.994,75 €

2.799,48 €

6.466,79 €

37.261,01 €

Pròrroga any 2

23.525,00 €

3.058,25 €

1.411,50 €

27.994,75 €

2.799,48 €

6.466,79 €

37.261,01 €

TOTAL

94.100,00 €

12.233,00 €

5.646,00 €

111.979,00 €

11.197,90 €

25.867,15 €

149.044,05 €

Javier Enríquez Latorre
Cap d’Espai públic i serveis municipals

Aprovat per la Junta de Govern
Local en sessió de data 17 de
setembre de 2021.

