Generalitat de Catalunya
Departament de la Vicepresidència
i d’Economia i Hisenda
Comissió Central de Subministraments

GENERALITAT DE CATALUNYA

Acta de la reunió de la Mesa de contractació per a la comunicació, en acte
públic, de la puntuació obtinguda en els sobres B i l’obertura dels sobres C de la
contractació centralitzada del subministrament de vehicles en la modalitat
d’arrendament sense opció de compra (Exp. CCS 2018 VEH)

El 23 de juliol de 2019, a les 12:30 hores, a la sala d’actes de la Gran Via de les Corts
Catalanes, 635 de Barcelona, es reuneix la Mesa de contractació per a la comunicació,
en acte públic, de la puntuació obtinguda en els sobres B i procedir a l’obertura dels
sobres C, corresponents a la licitació pública de referència.
Assisteixen les següents persones:
Membres de la Mesa
Sra. Marta Bruguera Mironès, com a presidenta de la Mesa.
Sra. Carme Planas Saurina, en representació de la Intervenció General.
Sra. M. Teresa Farré León, en representació de la Direcció General de l'Assessoria
Jurídica.
Sr. Sergi Vibancos Daviu, en representació de la Sub-direcció General de Compra
Centralitzada.
Sr. Josep Antoni Lucas Trilles, en representació del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Sra. Cèlia Gomà Aznar, en representació de la Sub-direcció general de gestió de
serveis i vehicles de representació del Departament de la Vicepresidència i
d’Economia i Hisenda.
Sra. Teresa Borsot Esparbe, en representació del Departament de Salut.
Sra. Pilar de Juan Díaz, com a secretària de la Mesa.
També assisteix a la sessió de la Mesa el Sr. Josep Lluís Carrasco, cap del Servei de
vehicles de representació de la Sub-direcció general de gestió de serveis i vehicles de
representació del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.
La senyora Bruguera obre la sessió tot donant la benvinguda al públic assistent, del
qual s’adjunta relació com a annex núm.1.
A continuació, recorda que, de conformitat amb el que estableix la clàusula 15.2 del
Plec de clàusules administratives particulars que regula la contractació centralitzada
de referència, l’acte públic va ser convocat mitjançant la publicació del corresponent
anunci al tauler d’anuncis de la present licitació del Perfil de contractant de la Comissió
Central de Subministraments, que es troba a la Plataforma de serveis de contractació
pública, el 19 de juliol de 2019, a les 11:00 hores.
Recorda als assistents que, el dia 14 de juny de 2019, va tenir lloc una sessió
informativa, a la seu de la Comissió Central de Subministraments, adreçada a les
empreses licitadores en la que es va fer referència al contingut dels plecs d’aquesta
licitació de vehicles i també a la sistemàtica de la presentació de les pliques en Sobre
digital.
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Tot seguit, la senyora Bruguera introdueix l’acte referint-se al moment procedimental
de la licitació. El dia 12 de juliol de 2019 va tenir lloc la reunió de la Mesa de
contractació d’obertura dels sobres A d’aquesta contractació centralitzada, que es va
sol·licitar esmena de la documentació tres empreses que van ser requerides, d’acord
amb les previsions del plec.
Posteriorment, en data 18 de juliol de 2019 va tenir lloc la reunió de la Mesa, amb
caràcter intern, per tal de procedir a l’obertura dels sobres B, dels lots 1, 2 i 3, que
contenen criteris subjectes a judici de valor. Es va sol·licitar un aclariment a l’empresa
licitadora d’aquests tres lots que va complimentar el dia 19 de juliol.
La ponència tècnica ha elaborat un informe del qual es desprenen les puntuacions
obtingudes en els criteris de valoració sotmesos a judici de valor dels lot 1, 2 i 3.
En aquest sentit, i als efectes de complimentar les previsions assenyalades en la
clàusula quinzena del Plec de clàusules administratives particulars de l’Acord marc de
referència, correspon fer públiques les puntuacions obtingudes per les empreses
licitadores admeses en cadascun dels lots objecte de licitació en la valoració dels
criteris d'adjudicació d'apreciació subjectiva o dependents d'un judici de valor.
En aquest sentit, recorda que els criteris d’adjudicació d’apreciació subjectiva o
dependents d’un judici de valor (sobre B), i concretament davant el criteri de valoració
següent:

A continuació es dona lectura i per tant es fa difusió pública de la puntuació assolida
per les empreses en cada un dels lots en els que s’establien criteris sotmesos a judici
de valor que consta en l’annex núm. 2 d’aquesta acta.
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Així mateix, la Presidenta de la Mesa comunica als assistents que dels resultats de les
puntuacions obtingudes en la valoració del sobre B, amb el detall de les puntuacions
per a cada un dels criteris, se’n donarà coneixement públic mitjançant la seva
publicació en el tauler d’anuncis de la present licitació, a traves del Perfil de
contractant de la Comissió Central de Subministraments.
A continuació, s’apliquen credencials per part dels custodis de Sobre Digital a fi de
poder procedir a l’obertura del sobres C de les empreses licitadores admeses que
contenen la documentació corresponent als criteris automàtics.
Donada la complexitat i extensió de les ofertes i, als efectes de donar compliment a la
publicitat de les mateixes, la Presidenta proposa obrir-les totes i es fa lectura
extractada, concretament de l’import “Quota total arrendament (€ / mes) sense IVA” i
“Preu km excés o defecte (€)” de l’annex núm. 7; xifra resultant del grau de compliment
dels criteris i subcriteris aplicables al lot de l’annex núm. 13 i es visualitza el catàleg del
model ofertat. Les ofertes es faran arribar a la totalitat de les empreses licitadores
mitjançant correu electrònic, deixant constància d’aquest fet en el Perfil de contractant.
S’adjunten a aquesta acta com a annex núm. 3 les ofertes presentades.
La Mesa de contractació autoritza a la Ponència Tècnica a requerir a les empreses
licitadores els aclariments que siguin necessaris, així com procedir al tràmit
d’audiència en cas d’ofertes amb valors anormals o desproporcionats, si escau, dels
quals es donarà trasllat a la Mesa de contractació.
Un cop acabada l’obertura del sobres C, la Presidenta de la Mesa informa que la
documentació continguda es descarregarà i es posarà a disposició de les persones
que conformen la Ponència tècnica per tal que pugui procedir a la seva anàlisi i a la
determinació de les puntuacions finals amb la classificació de les ofertes que serà
sotmesa a aprovació en una nova sessió de la Mesa de Contractació per fer la
proposta d’adjudicació.
Abans de cloure l’acte, la senyora Bruguera demana si algú dels presents té cap
comentari o pregunta a formular.
Tot seguit, sense que ningú hagi sol·licitat la paraula la Presidenta dóna per clos l’acte
a les 13.15 hores.
I havent la Secretària donat coneixement del contingut d’aquesta acta als vocals de la
Mesa de contractació, es procedeix a la seva signatura.

La Presidenta

La Secretària
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Relació d’empreses representades a l’acte públic:
URBASER ENVIRONNEMENT, SAS
BANCO SANTANDER, SA
COOLTRA MOTOS, SLU
GRUPO MASS AUTOMOCION
FIAT AUTO 88
RENAULT
DIVISEGUR
COVESA
També assisteix a l’acte un Mosso d’Esquadra
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Informe – proposta sobre valoració dels criteris subjectius del Lot 1 de
l'Expedient centralitzat CCS 2018 VEH

En relació al Lot 1 de la contractació centralitzada del subministrament de vehicles en
la modalitat d'arrendament sense opció de compra Exp. CCS 2018 VEH, les ofertes
presentades han estat:
Plica núm. 1: Banco Santander SA
Lot 1: Vehicles d’alta representació
Marca: Ford
Model: Modeo Sedan
Versió: Titanium HEV 2.0 Híbrid 138 KW (187 CV) Automàtic Euro 6.2 GasolinaElèctric Any 2019
L’empresa licitadora esmentada ha aportat per a la valoració del sobre B el següent
vehicle de la marca i model indicat a la taula per a avaluar els criteris subjectius
respectivament:
Empresa
licitadora

Marca del
vehicle

Banco Santander Ford
SA

Model del vehicle

Concessionari

Ford
Mondeo
Titanium
HEV 2.0 Híbrid 138 KW
(187 CV) Automàtic Euro
6.2 Gasolina-Elèctric 2019,
de color gris fosc

L’empresa licitadora va enviar
un representant de la marca
Ford amb un vehicle per a la
seva revisió per part de la
SGGSVR directament a Gran
Via de les Corts Catalanes,
635 de Barcelona

El dia 18 de juliol de 2019, els responsables dels vehicles de representació del Lot 1
del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda van procedir a la
valoració dels criteris subjectius, d'acord amb la informació aportada i verificant els
vehicles en el concessionari / aparcament de la taula anterior indicat per l’interlocutor
de l’empresa licitadora.
No obstant, com el vehicle aportat no s’ajustava exactament al model de vehicle de
l’oferta, només s’ha tingut en compte per a la valoració del sobre B, el vehicle que es
va poder verificar al concessionari/aparcament indicat per l’empresa licitadora.
Pel que fa als criteris subjectius del lot 1, la valoració ha estat la següent:
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A) DISSENY I ESTÈTICA: Fins a 6 punts
MÀXIM DE PUNTS Plica 1
Equilibri en la línia exterior quant a la imatge com a
vehicle de representació. Fins a 5 punts:
5,00
Aparença visual dels acabats interiors. Fins a 1
punt:
1,00

0,50

Subtotal A

6,00

4,00

1,00

0,75

1,00

1,00

1,00

0,75

B) EROGONOMIA I SEGURETAT: Fins a 4 punts
Facilitat d'ús del vehicle i assistència a la conducció.
Facilitat i comoditat en l'ús dels pedals. Fins a 1
punt:
Facilitat d'accés i de sortida de l'habitacle del
vehicle. Fins a 1 punt:
Nivell d'usabilitat del sistema d'informació del
vehicle. Fins a 1 punt:

Subtotal B

TOTAL A+B

3,50

1,00

1,00

4,00

3,50

10,00

7,50

El FORD MONDEO HÍBRID 2019 es correspon amb una actualització de la berlina
amb nous detalls estètics, actualització de l’equipament i de les games de motors i
transmissió respecte a la versió anterior. El Mondeo segueix sent perfectament
identificable, amb una calandra de forma hexagonal i major superfície de refrigeració
amb lames horitzontals i para-xocs amb una banda de color negre i fars davanters
amb noves llums diürnes LED.
Els canvis exteriors són discrets, però l'ajuden a rejovenir la seva imatge. La vista
lateral és gairebé idèntica, amb nous dissenys de llandes; i pel que fa al nou model, els
únics canvis aparents són les òptiques, ara queden unides visualment per una franja
cromada i amb unes línies lluminoses molt més aconseguides.
L'interior no presenta moltes novetats més enllà del comandament giratori amb el qual
es pot controlar la caixa de canvis en els models automàtics. Sense anar més lluny,
aquest comandament de control té a veure amb l'arribada de la nova transmissió
automàtica de 8 velocitats.
Les característiques tècniques del model híbrid es corresponen amb un motor de
gasolina de dos litres i cicle Atkinson que, en combinació amb un motor elèctric, un
generador i una bateria de ions de liti lliura una potència total de 187 CV. L’equipament
de seguretat activa dóna la benvinguda al control de creuer adaptatiu amb funció de
parada i arrencada; i també arriben al Mondeo el limitador de velocitat amb
reconeixement de senyals.
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Aquest vehicle disposa d'una línia elegant de fars, retrovisors i llandes, amb un
disseny exterior aerodinàmic ampli, amb una imatge sense luxe i que s'adaptaria bé a
la flota actual de vehicles d'alta representació. A més, disposa de bona aparença i
acabats amb materials cromats, teixits dels seients i bona il·luminació interior.
També, s'ha de destacar que és de fàcil ús, atès que es pot configurar les pantalles
per a la ràpida assistència a la conducció. La imatge exterior no de luxe, el disseny
ergonòmic, l'interior confortable i l'habitacle espaiós són bones característiques
subjectives d'aquest vehicle.
Pel que fa a la puntuació del vehicle, el Ford Mondeo de la plica 1 aportat per a
valorar per l’empresa BANC SANTANDER SA, s'ha minorat per les següent
raons:
- Com el model de la proposta és de caire esportiu, s'ha baixat -0,5 punts; tot i que en
realitat aquesta marca i model permeten donar una imatge d'austeritat i equilibri pel
que fa a la gamma mitjana de vehicle.
-Respecte a l’equilibri en la línia exterior quant a la imatge com a vehicle de
representació, s’ha baixat -1 punt respecte a la forma i color presentats, ja que
presenta una calandra frontal diferent als actuals vehicles de representació; i el color
del vehicle a valorar era gris fosc i el PPT estableix que els colors han de ser de la
gamma de grisos i marrons clars.
-Respecte al disseny ampli de habitacle, s’ha baixat -0,25 punts, atès que quan s’atura
el vehicle els seients tornen a una posició que pot molestar a l’usuari si encara no ha
sortit del mateix.
-A causa de la línia exterior amb marques fàcilment identificables en el capó i frontal
de la marca, s’ha baixat -0,75 punts per raons de seguretat.
Es PROPOSA que:
1. La valoració per al vehicle FORD MONDEO HÍBRID aportat per l'empresa licitadora
BANC SANTANDER SA tingui una puntuació total de 7,5 punts respecte al total de
10 punts de criteris subjectius del lot 1.
La ponència tècnica
La sub-directora general de Gestió de Serveis

El Cap de Servei de Vehicles de

i Vehicles de Representació

Representació

Cèlia Gomà
Aznar - DNI
(SIG)
Cèlia Gomà

Firmado digitalmente por Cèlia Gomà
Aznar - DNI
(SIG)
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Departament de la Vicepresidència i
d'Economia i Hisenda, 2.5.4.97=VATESS0811001G, ou=Treballador públic de
nivell alt de signatura, sn=Gomà Aznar DNI
givenName=Cèlia,
serialNumber=IDCES
cn=Cèlia
Gomà Aznar - DNI
(SIG)
Fecha: 2019.07.22 19:51:01 +02'00'

Josep Lluís Carrasco
Inglés - DNI
(AUT)

Signat digitalment per Josep Lluís Carrasco Inglés - DNI
(AUT)
DN: c=ES, o=Departament de la Vicepresidència i
d'Economia i Hisenda, 2.5.4.97=VATES-S0811001G,
ou=Treballador públic de nivell alt d'autenticació,
sn=Carrasco Inglés - DNI
, givenName=Josep
Lluís, serialNumber=IDCES
cn=Josep Lluís
Carrasco Inglés - DNI
(AUT)
Data: 2019.07.22 17:02:18 +02'00'

Josep Lluís Carrasco
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Plica 1:

BANC SANTANDER SA

Model de l’oferta: Ford Mondeo Sedan Titanium HEV 2.0 Híbrid 138 KW (187 CV)
Automàtic Euro 6.2 Gasolina-elèctric Any fabricació 2019

Model per a la valoració: Ford Mondeo Sedan Titanium HEV 2.0 Híbrid 138 KW (187
CV) Automàtic Euro 6.2 Gasolina-elèctric Any fabricació 2019
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Informe – proposta sobre valoració dels criteris subjectius del Lot 2 de
l'Expedient centralitzat CCS 2018 VEH

En relació al Lot 2 de la contractació centralitzada del subministrament de vehicles en
la modalitat d'arrendament sense opció de compra Exp. CCS 2018 VEH, les ofertes
presentades han estat:
Plica núm.1: Banco Santander SA
Lot 2: Vehicles mono volum de representació
Marca: Seat
Model: Alhambra 1.4 TSI CR 110 KW (150 CV) DSG Start/Stop Xcellence Travel
Edition Gasolina Any 2019
L’empresa licitadora esmentada ha aportat per a la valoració del sobre B el següent
vehicle de la marca i model indicat a la taula per a avaluar els criteris subjectius
respectivament:
Empresa
licitadora

Marca
del
vehicle

Model del vehicle

Concessionari

Banco
Santander SA

Seat

Seat Alhambra 2.0 TDI Concessionari Seat Ondinauto,
Style Advance 2.0 TDI Ctra. de Barcelona, 48, 08210
180 CV DSG6 de 7 Barberà del Vallès
places i color negre

El dia 18 de juliol de 2019, els responsables dels vehicles de representació del Lot 2
del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda van procedir a la
valoració dels criteris subjectius d'acord amb la informació aportada i verificant el
vehicle en el concessionari de la taula anterior indicat per l’interlocutor de l’empresa
licitadora.
No obstant, com el vehicle aportat no s’ajustava exactament al model de vehicle de
l’oferta, només s’ha tingut en compte per a la valoració del sobre B, el vehicle que es
va poder verificar al concessionari indicat per l’empresa licitadora.
Pel que fa als criteris subjectius del lot 2, la valoració ha estat la següent:
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Telèfon 93 316 20 00
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El Seat Alhambra és un vehicle mono volum, amb un disseny definit i precís que
aporta una completa gama de prestacions tecnològiques, amb confort i funcionalitats
per a la conducció, amb una imatge sense luxe i que s'adapta bé a la flota actual de
vehicles d'alta representació. A més, disposa de bona aparença i bons acabats i
il·luminació interior. També, s'ha de destacar que és de fàcil ús, atès que es pot
configurar les pantalles per a la ràpida assistència a la conducció dels conductors.
Aquesta personalització permet trobar els comandaments i assistència en la selecció
de manera ràpida gràcies al volant multi funció. La imatge exterior, el disseny
ergonòmic, el maneig intuïtiu, l'interior confortable i l'habitacle espaiós són bones
característiques subjectives d'aquest vehicle.

Pel que fa a la puntuació del vehicle Seat Alhambra de la Plica 1 aportat per a
valorar per l’empresa Banco Santander SA, s'ha minorat per les següents raons:
- A causa de la línia exterior amb marques fàcilment identificables en el capó del
vehicle i per les guies del portaequipatges del sostre, s'ha baixat -0,5 punts per raons
de seguretat,
-Respecte a l’equilibri en la línia exterior quant a la imatge com a vehicle de
representació, s’ha baixat -0,5 punts respecte al color presentat, ja que el color del
vehicle a valorar era negre i el PPT estableix que els colors han de ser de la gamma
de grisos i marrons clars.
- Pel que fa als acabats, materials i teixits de l'interior, s'ha baixat -0,5 punts, atès que
són bastant plastificats i menys confortables que altres materials més nobles, així com
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pel fet de ser de 7 places, per considerar que seria més confortable un vehicle de 6
places.

GENERALITAT DE CATALUNYA

Es PROPOSA que:
1. La valoració per al vehicle aportat Seat Alhambra per l'empresa BANCO
SANTANDER SA, una puntuació total de 8,5 punts respecte al total de 10 punts de
criteris subjectius del Lot 2.

La ponència tècnica
La sub-directora general de Gestió de Serveis
Vehicles de Representació

Cèlia Gomà
Aznar - DNI
(SIG)

Firmado digitalmente por Cèlia Gomà
Aznar - DNI
(SIG)
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Departament de la Vicepresidència i
d'Economia i Hisenda, 2.5.4.97=VATESS0811001G, ou=Treballador públic de
nivell alt de signatura, sn=Gomà Aznar DNI
, givenName=Cèlia,
serialNumber=IDCEScn=Cèlia Gomà Aznar - DNI
(SIG)
Fecha: 2019.07.22 19:54:37 +02'00'

Cèlia Gomà

El Cap de Servei de Vehicles de
Representació

Josep Lluís
Carrasco Inglés DNI
(AUT)

Signat digitalment per Josep Lluís Carrasco
Inglés - DNI
(AUT)
DN: c=ES, o=Departament de la
Vicepresidència i d'Economia i Hisenda,
2.5.4.97=VATES-S0811001G, ou=Treballador
públic de nivell alt d'autenticació,
sn=Carrasco Inglés - DNI
,
givenName=Josep Lluís,
serialNumber=IDCES, cn=Josep
Lluís Carrasco Inglés - DNI
(AUT)
Data: 2019.07.22 17:00:17 +02'00'

Josep Lluís Carrasco
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Annex de fotografies de vehicles de les ofertes del Lot 2
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Plica 1:

BANCO SANTANDER SA

Model de l’oferta: Alhambra 1.4 TSI CR 110 KW (150 CV) DSG Start/Stop Xcellence
Travel Edition Gasolina Any 2019
Model per a la valoració: Seat Alhambra 2.0 TDI Style Advance 2.0 TDI 180 CV DSG6
de 7 places i color negre
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Informe – proposta sobre valoració dels criteris subjectius del Lot 3 de
l'Expedient centralitzat CCS 2018 VEH

En relació al Lot 3 de la contractació centralitzada del subministrament de vehicles en
la modalitat d'arrendament sense opció de compra Exp. CCS 2018 VEH, les ofertes
presentades han estat:
Plica núm. 1: Banco Santander SA
Lot 3: Vehicles de Representació
Marca: Seat
Model: Leon ST 1.5 EcoTSI 110 KW (150 CV) DSG-7 Start-Stop Xcellence Edition
Plus Gasolina Any 2019
L’empresa licitadora esmentada ha aportat per a la valoració del sobre B el següent
vehicle de la marca i model indicat a la taula per a avaluar els criteris subjectius
respectivament:
Empresa
licitadora

Marca del
vehicle

Banco Santander Seat
SA

Model del vehicle

Concessionari

Seat Leon ST 1.5 TSI Concessionari Seat Ondinauto,
110 KW (150 CV) DSG- Ctra. de Barcelona, 48, 08210
7 Xcellence Edition FR Barberà del Vallès
Gasolina Any 2019

El dia 18 de juliol de 2019, els responsables dels vehicles de representació del Lot 3
del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda van procedir a la
valoració dels criteris subjectius d'acord amb la informació aportada i verificant els
vehicles en el concessionari de la taula anterior indicat per l’interlocutor de l’empresa
licitadora.

No obstant, com el vehicle aportat no s’ajustava exactament al model de vehicles de
l’oferta, només s’ha tingut en compte per la valoració del sobre B, el vehicle que es va
poder verificar al concessionari indicat per l’empresa licitadora.

Pel que fa als criteris subjectius del lot 3, la valoració ha estat la següent:
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El Seat Leon ST és un vehicle familiar, amb un disseny definit i precís que aporta una
completa gama de prestacions tecnològiques, amb confort i funcionalitats per a la
conducció, amb una imatge sense luxe i que s'adapta bé a la flota actual de vehicles
d'alta representació. A més, disposa de bona aparença i bons acabats i il·luminació
interior. També, s'ha de destacar que és de fàcil ús, atès que es pot configurar les
pantalles per a la ràpida assistència a la conducció dels conductors. Aquesta
personalització permet trobar els comandaments i assistència en la selecció de
manera ràpida gràcies al volant multi funció. La imatge exterior, el disseny ergonòmic,
el maneig intuïtiu, l'interior confortable i l'habitacle espaiós són bones característiques
subjectives d'aquest vehicle.

Pel que fa a la puntuació del vehicle Seat Leon ST de la Plica 1 aportat per a
valorar per l’empresa Banco Santander SA, s'ha minorat per les següents raons:

- A causa de la línia exterior amb marques fàcilment identificables en el capó de la
marca i per les guies de portaequipatge del sostre, s'ha baixat -0,5 punts per raons de
seguretat,

-Respecte a l’equilibri en la línia exterior quant a la imatge com a vehicle de
representació, s’ha baixat -0,25 punts respecte al color presentat, ja que el color del
vehicle a valorar era negre i el PPT estableix que els colors han de ser de la gamma
de grisos i marrons clars.
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- Pel que fa als acabats, materials i teixits de l'interior, s'ha baixat -0,25 punts, atès que
són bastant plastificats i menys confortables que altres materials més nobles,

GENERALITAT DE CATALUNYA

- Pel que fa a la tipologia del vehicle aportar, en ser molt esportiu el model FR, s’ha
baixat -0,5 punts.

Es PROPOSA que:

1. La valoració per al vehicle aportat Seat Leon ST FR per l'empresa BANCO
SANTANDER SA, una puntuació total de 8,5 punts respecte al total de 10 punts de
criteris subjectius del Lot 3.

La ponència tècnica

La sub-directora general de Gestió de Serveis
i Vehicles de Representació

El Cap de Servei de Vehicles de
Representació

Cèlia Gomà
Aznar - DNI

Josep Lluís
Carrasco Inglés -

(SIG)

Firmado digitalmente por Cèlia Gomà
Aznar - DNI
(SIG)
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Departament de la Vicepresidència i
d'Economia i Hisenda, 2.5.4.97=VATESS0811001G, ou=Treballador públic de nivell
alt de signatura, sn=Gomà Aznar - DNI
givenName=Cèlia,
serialNumber=IDCES, cn=Cèlia
Gomà Aznar - DNI
(SIG)
Fecha: 2019.07.22 19:56:31 +02'00'

Cèlia Gomà

(AUT)

Signat digitalment per Josep Lluís Carrasco
Inglés - DNI
(AUT)
DN: c=ES, o=Departament de la Vicepresidència
i d'Economia i Hisenda, 2.5.4.97=VATESS0811001G, ou=Treballador públic de nivell alt
d'autenticació, sn=Carrasco Inglés - DNI
, givenName=Josep Lluís,
serialNumber=IDCEScn=Josep
Lluís Carrasco Inglés - DNI
(AUT)
Data: 2019.07.22 16:58:35 +02'00'
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Annex de fotografies de vehicles de les ofertes del lot 3
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Plica 1:

Baco Santander SA

Model de l’oferta: Leon ST 1.5 EcoTSI 110 KW (150 CV) DSG-7 Start-Stop Xcellence
Edition Plus Gasolina Any 2019
Model per a la valoració: Seat Leon ST 1.5 TSI 110 KW (150 CV) DSG-7 Xcellence
Edition FR Gasolina Any 2019
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Generalitat de Catalunya
Departament de la Vicepresidència
i d’Economia i Hisenda
Comissió Central de Subministraments
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Annex núm. 3
Ofertes presentades
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