ANUNCI
De Jarfels pel qual es fa pública la licitació d'un CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES PER LA
MODERNITZACIÓ DE LA FLOTA DEL SERVEI DE JARDINERIA DE JARFELS S.A.: Exp.OH-01/2020

1.- Entitat adjudicadora
a) Organisme: JARFELS
b) Tipus de poder adjudicador: Poder Adjudicador No Administració
c) Número d'expedient: OH-01/2020

2.- Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: JARFELS.
b) Domicili: Carretera de la Sentiu, 17
c) Localitat i codi postal: Castelldefels CP: 08860.
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 936361581
f) Adreça electrònica: jarfels@jarfels.com
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCode=viewDetail&idCap=35242
903
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: fins el dia 8 de abril de 2020 a les 12.00 h.

3.- Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Subministrament de vehicles per la modernització de la flota del servei de
jardineria de JARFELS S.A.
b) Admissió de pròrroga: No
c) Divisió en lots: Si
- LOT 1: 6 Camions de MMA de 16Tn, amb GNC com a combustible, integrats cadascun d’ells, per xassís,
grua amb pop de quatre grapes, i caixa amb bolquet mínim de 18m3.
- LOT 2: 9 Vehicles elèctrics amb caixa basculant de mides reduïdes i capacitat de càrrega superior als
700Kg i de 10 a 20 KW de Potencia Nominal.
- LOT 3: 5 Vehicles de combustible GNC de reduïdes dimensions amb caixa basculant i potència mínima
de 100CV.
- LOT 4: 3 Furgonetes elèctriques de 40 KWH de capacitat i caixa de 2m de longitud aproximada.
d) Lloc de lliurament: Castelldefels (per a tots els lots)
e) Termini de lliurament:
- LOT 1: no podrà superar les 20 setmanes des de la signatura del contracte (140 dies)
- LOT 2: no podrà superar les 12 setmanes des de la signatura del contracte (84 dies).
- LOT 3: no podrà superar les 12 setmanes des de la signatura del contracte (84 dies).
- LOT 4: no podrà superar les 12 setmanes des de la signatura del contracte (84 dies).
f) Codi CPV:
- LOT 1: 34142000-4
- LOT 2: 34144900-7
- LOT 3: 34131000-4
- LOT 4: 34144900-7
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4.- Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: subministraments
b) Tramitació: ordinària
c) Procediment: obert
d) Subjecte a regulació harmonitzada: Si
e) S’aplica un acord marc: No
f) S’aplica una subhasta electrònica: No
5.- Pressupost base de la licitació: 1.509.898,50 euros IVA inclòs
- LOT 1: 930.732,00 euros
- LOT 2: 322.888,50 euros
- LOT 3: 154.275,00 euros
- LOT 4: 102.003,00 euros
6.- Valor estimat del contracte: 1.247.850,00 euros, IVA exclòs
- LOT 1: 769.200,00 euros
- LOT 2: 266.850,00 euros
- LOT 3: 127.500,00 euros
- LOT 4: 84.300,00 euros
7.- Admissió de variants: No
8.- Garanties
Provisional: No.
Definitiva: si
9.- Requisits específics del contractista
A. Solvència econòmica:
El volum anual de negocis referit, al millor dels tres últims exercicis en funció de les dates de constitució o
d’inici d’activitats de l’empresa, ha de tenir un valor igual o superior a:
LOT 1
LOT 2
LOT 3
LOT 4

1.153.800,00 €
400.275,00 €
191.250,00 €
126.450,00 €

En el cas de què aquesta data sigui inferior a un any el requeriment podrà ser proporcional.
El volum de negocis a exigir es podrà establir per referència a grups de lots en el cas d’adjudicació de varis
lots a un mateix operador econòmic, quan s’hagin d’executar al mateix temps.
El volum anual de negocis s’acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats al Registre
Mercantil, si l’empresari estigués inscrit a aquest registre, i en cas contrari, per les dipositades en el registre
oficial que hagi d’estar inscrit. Les empreses licitadores individuals no inscrits en el Registre Mercantil
acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats
pel Registre Mercantil.
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B. Solvència professional o tècnica:
B.1. D'acord amb l’article 89 de la LCSP, l’adjudicatari haurà d’haver efectuat en el curs de, com a màxim, en
els tres últims anys, tres (3) subministraments de la mateixa o similar naturalesa que els que constitueixen
l’objecte del contracte, l’import anual acumulat dels quals, en l’any de major execució, ha de ser igual o
superior a:
LOT 1
651.512,40 €
LOT 2
226.021,95 €
LOT 3
107.992,50 €
LOT 4
71.402,10 €
Concretament, s’haurà d’acreditar com a mínim la realització de tres contractes de subministrament de
vehicles iguals o similars als que constitueixen l’objecte de la present licitació.
Aquests subministraments o treballs efectuats s’han d’acreditar mitjançant certificats expedits o visats per
l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un
subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una
declaració de l’empresari, acompanyada dels documents en poder seu que acreditin la realització de la
prestació.
Aquests certificats hauran d’indicar la descripció dels treballs realitzats, l’import, la data i el destinatari
públic o privat dels mateixos.
D’acord amb l’apartat a) del punt 1 de l’article 89 de la LCSP, per determinar que un treball o
subministrament és de la mateixa o similar naturalesa que el que constitueix l’objecte del contracte, el plec
de clàusules administratives particulars pot acudir, a més del CPV, a altres sistemes de classificació
d’activitats o productes com el Codi normalitzat de productes i serveis de les Nacions Unides (UNSPSC), la
Classificació central de productes (CPC) o la Classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), que en
tot cas ha de garantir la competència efectiva per a l’adjudicació del contracte.
B.2. Els licitadors hauran d’aportar una memòria que reculli fotografies, descripcions, i característiques
tècniques dels vehicles, l’autenticitat de les quals es pugui certificar a petició de l’entitat contractant.
Quan l’empresa licitadora sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella que tingui una
antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s’ha d’acreditar amb el criteri B.2.

10.- Criteris d’adjudicació:
Per tal de seleccionar la millor oferta en relació qualitat preu, s’estableixen per als diferents lots els següents
criteris d’adjudicació, amb la proporció que tot seguit s’indica per a cadascun d’ells i amb una ponderació
total de 100 punts.
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LOT 1
CRITERIS VALORACIÓ
OFERTA ECONÒMICA
REDUCCIÓ SETMANES D’ENTREGA
AMPLIACIÓ GARANTIA
MANTENIMENT (2) DOS ANYS
AUGMENT CÀRREGA ÚTIL
POTENCIA VEHICLE
MAJOR CAPACITAT DIPOSITS GNC
MAJOR ESPESOR GRUIX XAPA
TOTAL

PUNTACIÓ MÀXIMA
47
20
10
10
4
2
5
2
100

Fins 47 punts, per a la reducció del preu total de licitació.
La oferta econòmica presentada pels licitadors en cap cas pot situar-se econòmicament per sobre de
l´import de licitació.
1 punt per cada 0.4% de baixa sobre el preu de licitació.
Fins 20 punts per la millora en el termini de lliurament dels vehicles.
Es valorarà la reducció en els terminis de lliurament dels vehicles segons el següents criteris:
•

Fins a 20 punts per la reducció en el termini d´entrega.
Si el termini d´entrega és 20 setmanes, es puntuarà amb 0 punts.
Si el termini d´entrega es redueix, 4 punt per cada setmana de reducció.

Fins a 10 punts per l’ampliació de garantia dels vehicles.
Es valorarà ampliació en els terminis de garantia dels vehicles segons el següents criteris:
•

Fins a 5 punts per l’ampliació en el termini de garantia del xassís.
o Si el termini de garantia del xassís es 1 any 0 punts.
o Si el termini de garantia del xassís es 2 anys 3 punts.
o Si el termini de garantia del xassís es 3 anys 5 punts.

•

Fins a 5 punts per l’ampliació en el termini de garantia de la caixa.
o Si el termini de garantia de la caixa es 1 any 0 punts.
o Si el termini de garantia de la caixa es 2 anys 3 punts.
o Si el termini de garantia de la caixa es 3 anys 5 punts.

Fins a 10 punts per el preu dels manteniments preventius dels vehicles inclosos en el preu.
Es valorarà la inclusió dels preus dels manteniments preventius dels vehicles inclosos en el preu:
•

Fins a 5 punts per el manteniment preventiu del xassís i grua.
o Si el manteniment del xassís no està inclòs en el preu 0 punts.
o Si el termini d’inclusió del manteniment del xassís es d’un any 2 punts.
o Si el termini d’inclusió del manteniment del xassís es de dos anys 5 punts
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•

Fins a 5 punts per el manteniment preventiu de la caixa.
o Si el manteniment de la caixa no està inclòs en el preu 0 punts.
o Si el termini d’inclusió del manteniment de la caixa es d’un any 2 punts.
o Si el termini d’inclusió del manteniment de la caixa es de dos anys 5 punts

Fins 4 punts per Augment de la càrrega útil del camió.
Es valorarà l’augment de la càrrega útil del camió sense perjudicar els valors de resistència dels equips:
Els licitadors presentaran la documentació acreditant els materials dels que està fabricat el seu conjunt i es
tindrà en compte la major càrrega útil dels equips de cadascun dels lots mitjançant la següent fórmula:
Puntuació i =

Càrrega i
x 4
Major càrrega útil

On:
Puntuació i :
Càrrega i:
Major càrrega útil:

Valor de puntuació del licitador i.
Càrrega útil presentada pel licitador i.
Càrrega útil més alta de les presentades pels licitadors.

Fins 2 punts, per la millora en la potència dels vehicles.
Es valorarà l’augment de la potència dels vehicles segons el següents criteris:
Els licitadors presentaran la documentació acreditant la potència, i es tindrà en compte la major dels
vehicles de cadascun dels licitadors mitjançant la següent fórmula:
Puntuació i =

Potència i
x 2
Major Potència

On:
Puntuació i :
Potència i:
Major potència:

Valor de puntuació del licitador i.
Potència presentada pel licitador i.
Potència més alta de les presentades pels licitadors.

• Fins 5 punts per Augment capacitat dels dipòsits de GNC
Es valorarà l’augment de la capacitat dels dipòsits de GNC dels vehicles:
Els licitadors presentaran la documentació acreditant els materials dels que està fabricat el seu conjunt i es
tindrà en compte la major la major capacitat dipòsit GNC de cadascun dels lots mitjançant la següent
fórmula:
Puntuació i =

Capacitat dipòsit GNC i
x 5
Major Capacitat dipòsit GNC

On:
Puntuació i :
Capacitat dipòsit GNC i:
Major capacitat dipòsit GNC:

Valor de puntuació del licitador i.
Capacitat presentada pel licitador i.
Capacitat més alta de les presentades pels licitadors.
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• Fins 2 punts per increment gruix xapa del pis de la Caixa
Es valorarà l’augment del gruix de la xapa del pis de la caixa dels vehicles:
Els licitadors presentaran la documentació acreditant els materials dels que està fabricat el seu conjunt i es
tindrà en compte el major gruix de cadascun dels lots mitjançant la següent fórmula:
Puntuació i =

Gruix xapa i
x 2
Major Gruix xapa

On:
Puntuació i :
Gruix xapa pis caixa i:
Major gruix xapa pis caixa:

Valor de puntuació del licitador i.
Gruix presentat pel licitador i.
Major gruix dels presentats pels licitadors.

LOT 2
CRITERIS VALORACIÓ
OFERTA ECONÒMICA
REDUCCIÓ SETMANES D’ENTREGA
AMPLIACIÓ GARANTIA
MANTENIMENT (2) DOS ANYS
AUGMENT CÀRREGA ÚTIL
POTENCIA VEHICLE
TOTAL

PUNTACIÓ MÀXIMA
47
20
10
10
7
6
100

Fins 47 punts, per a la reducció del preu total de licitació.
La oferta econòmica presentada pels licitadors en cap cas pot situar-se econòmicament per sobre de
l´import de licitació.
1 punt per cada 0.4% de baixa sobre el preu de licitació.

Fins 20 punts per la millora en el termini de lliurament dels vehicles.
Es valorarà la reducció en els terminis de lliurament dels vehicles segons el següents criteris:
•

Fins a 20 punts per la reducció en el termini d´entrega.
Si el termini d´entrega és 12 setmanes, es puntuarà amb 0 punts.
Si el termini d´entrega es redueix, 4 punt per cada setmana de reducció.

Fins a 10 punts per l’ampliació de garantia dels vehicles.
Es valorarà ampliació en els terminis de garantia dels vehicles segons el següents criteris:
•

Fins a 5 punts per l’ampliació en el termini de garantia del xassís.
o Si el termini de garantia del xassís es 1 any 0 punts.
o Si el termini de garantia del xassís es 2 anys 3 punts.
o Si el termini de garantia del xassís es 3 anys 5 punts.
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•

Fins a 5 punts per l’ampliació en el termini de garantia de la caixa.
o Si el termini de garantia de la caixa es 1 any 0 punts.
o Si el termini de garantia de la caixa es 2 anys 3 punts.
o Si el termini de garantia de la caixa es 3 anys 5 punts.

Fins a 10 punts per el preu dels manteniments preventius dels vehicles inclosos en el preu.
Es valorarà la inclusió dels preus dels manteniments preventius dels vehicles inclosos en el preu:
•

Fins a 5 punts per el manteniment del xassís.
o Si el manteniment del xassís no està inclòs en el preu 0 punts.
o Si el termini d’inclusió del manteniment del xassís es d’un any 2 punts.
o Si el termini d’inclusió del manteniment del xassís es de dos anys 5 punts

•

Fins a 5 punts per el manteniment de la caixa.
o Si el manteniment de la caixa inclòs en el preu 0 punts.
o Si el termini d’inclusió del manteniment de la caixa es d’un any 2 punts.
o Si el termini d’inclusió del manteniment de la caixa es de dos anys 5 punts.

Fins 7 punts per Augment de la càrrega útil del vehicle.
Es valorarà l’augment de la càrrega útil del vehicle sense perjudicar els valors de resistència dels equips:
Els licitadors presentaran la documentació acreditant els materials dels que està fabricat el seu conjunt i es
tindrà en compte la major càrrega útil dels equips de cadascun dels lots mitjançant la següent fórmula:
Puntuació i =

Càrrega i
x 7
Major càrrega útil

On:
Puntuació i :
Càrrega i:
Major càrrega útil:

Valor de puntuació del licitador i.
Càrrega útil presentada pel licitador i.
Càrrega útil més alta de les presentades pels licitadors.

Fins 6 punts, per la millora en la potència dels vehicles.
Es valorarà l’augment de la potència dels vehicles segons el següents criteris:
Els licitadors presentaran la documentació acreditant la potència, i es tindrà en compte la major
dels vehicles de cadascun dels licitadors mitjançant la següent fórmula:
Puntuació i =

Potència i
x 6
Major Potència

On:
Puntuació i :
Potència i:
Major Potència:

Valor de puntuació del licitador i.
Potència presentada pel licitador i.
Potència més alta de les presentades pels licitadors.
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LOT 3
CRITERIS VALORACIÓ
OFERTA ECONÒMICA
REDUCCIÓ SETMANES D’ENTREGA
AMPLIACIÓ GARANTIA
MANTENIMENT (2) DOS ANYS
AUGMENT CÀRREGA ÚTIL
POTENCIA VEHICLE
MAJOR CAPACITAT DIPOSITS GNC
TOTAL

PUNTACIÓ MÀXIMA
47
20
10
10
6
2
5
100

Fins 47 punts, per a la reducció del preu total de licitació.
La oferta econòmica presentada pels licitadors en cap cas pot situar-se econòmicament per sobre de
l´import de licitació.
1 punt per cada 0.4% de baixa sobre el preu de licitació.
Fins 20 punts per la millora en el termini de lliurament dels vehicles.
Es valorarà la reducció en els terminis de lliurament dels vehicles segons el següents criteris:
•

Fins a 20 punts per la reducció en el termini d´entrega.
Si el termini d´entrega és 12 setmanes, es puntuarà amb 0 punts.
Si el termini d´entrega es redueix, 4 punts per cada setmana de reducció.

Fins a 10 punts per l’ampliació de garantia dels vehicles.
Es valorarà ampliació en els terminis de garantia dels vehicles segons el següents criteris:
•

Fins a 5 punts per l’ampliació en el termini de garantia del xassís.
o Si el termini de garantia del xassís es 1 any 0 punts.
o Si el termini de garantia del xassís es 2 anys 3 punts.
o Si el termini de garantia del xassís es 3 anys 5 punts.

•

Fins a 5 punts per l’ampliació en el termini de garantia de la caixa.
o Si el termini de garantia de la caixa es 1 any 0 punts.
o Si el termini de garantia de la caixa es 2 anys 3 punts.
o Si el termini de garantia de la caixa es 3 anys 5 punts.

Fins a 10 punts per el preu dels manteniments preventius dels vehicles inclosos en el preu.
Es valorarà la inclusió dels preus dels manteniments preventius dels vehicles inclosos en el preu:
•

Fins a 5 punts per el manteniment preventiu del xassís i grua.
o Si el manteniment del xassís no està inclòs en el preu 0 punts.
o Si el termini d’inclusió del manteniment del xassís es d’un any 2 punts.
o Si el termini d’inclusió del manteniment del xassís es de dos anys 5 punts
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•

Fins a 5 punts per el manteniment preventiu de la caixa.
o Si el manteniment de la caixa no està inclòs en el preu 0 punts.
o Si el termini d’inclusió del manteniment de la caixa es d’un any 2 punts.
o Si el termini d’inclusió del manteniment de la caixa es de dos anys 5 punts

Fins 6 punts per Augment de la càrrega útil del camió.
Es valorarà l’augment de la càrrega útil del camió sense perjudicar els valors de resistència dels equips:
Els licitadors presentaran la documentació acreditant els materials dels que està fabricat el seu conjunt i es
tindrà en compte la major càrrega útil dels equips de cadascun dels licitadors mitjançant la següent fórmula:
Puntuació i =

Càrrega i
x 6
Major càrrega útil

On:
Puntuació i :
Càrrega i:
Major càrrega útil:

Valor de puntuació del licitador i.
Càrrega útil presentada pel licitador i.
Càrrega útil més alta de les presentades pels licitadors.

Fins 2 punts, per la millora en la potència dels vehicles.
Es valorarà l’augment de la potència dels vehicles segons el següents criteris:
Els licitadors presentaran la documentació acreditant la potència, i es tindrà en compte la major dels
vehicles de cadascun dels licitadors mitjançant la següent fórmula:
Puntuació i =

Potència i
x 2
Major Potència

On:
Puntuació i :
Potència i:
Major potència:

Valor de puntuació del licitador i.
Potència presentada pel licitador i.
Potència més alta de les presentades pels licitadors.

• Fins 5 punts per Augment capacitat dels dipòsits de GNC
Es valorarà l’augment de la capacitat dels dipòsits de GNC dels vehicles:
Els licitadors presentaran la documentació acreditant els materials dels que està fabricat el seu conjunt i es
tindrà en compte la major la major capacitat dipòsit GNC de cadascun dels licitadors mitjançant la següent
fórmula:
Puntuació i =

Capacitat dipòsit GNC i
x 5
Major Capacitat dipòsit GNC

On:
Puntuació i :
Capacitat dipòsit GNC i:
Major capacitat dipòsit GNC:

Valor de puntuació del licitador i.
Capacitat presentada pel licitador i.
Capacitat més alta de les presentades pels licitadors.
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LOT 4
CRITERIS VALORACIÓ
OFERTA ECONÒMICA
REDUCCIÓ SETMANES D’ENTREGA
AMPLIACIÓ GARANTIA
MANTENIMENT (2) DOS ANYS
AUGMENT CÀRREGA ÚTIL
POTENCIA VEHICLE
TOTAL

PUNTACIÓ MÀXIMA
47
20
10
10
7
6
100

Fins 47 punts, per a la reducció del preu total de licitació.
La oferta econòmica presentada pels licitadors en cap cas pot situar-se econòmicament per sobre de
l´import de licitació.
1 punt per cada 0.4% de baixa sobre el preu de licitació.

Fins 20 punts per la millora en el termini de lliurament dels vehicles.
Es valorarà la reducció en els terminis de lliurament dels vehicles segons el següents criteris:
•

Fins a 20 punts per la reducció en el termini d´entrega.
Si el termini d´entrega és 12 setmanes, es puntuarà amb 0 punts.
Si el termini d´entrega es redueix, 3 punt per cada setmana de reducció.

Fins a 10 punts per l’ampliació de garantia dels vehicles.
Es valorarà ampliació en els terminis de garantia dels vehicles segons el següents criteris:
•

Fins a 10 punts per l’ampliació en el termini de garantia del xassís.
o Si el termini de garantia del xassís es 1 any 0 punts.
o Si el termini de garantia del xassís es 2 anys 5 punts.
o Si el termini de garantia del xassís es 3 anys 10 punts.

Fins a 10 punts per el preu dels manteniments preventius dels vehicles inclosos en el preu.
Es valorarà la inclusió dels preus dels manteniments preventius dels vehicles inclosos en el preu:
•

Fins a 10 punts per el manteniment del xassís.
o Si el manteniment del xassís no està inclòs en el preu 0 punts.
o Si el termini d’inclusió del manteniment del xassís es d’un any 5 punts.
o Si el termini d’inclusió del manteniment del xassís es de dos anys 10 punts.
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Fins 7 punts per Augment de la càrrega útil del vehicle.
Es valorarà l’augment de la càrrega útil del vehicle sense perjudicar els valors de resistència dels equips:
Els licitadors presentaran la documentació acreditant els materials dels que està fabricat el seu conjunt i es
tindrà en compte la major càrrega útil dels equips de cadascun dels lots mitjançant la següent fórmula:
Puntuació i =

Càrrega i
x 7
Major càrrega útil

On:
Puntuació i :
Càrrega i:
Major càrrega útil:

Valor de puntuació del licitador i.
Càrrega útil presentada pel licitador i.
Càrrega útil més alta de les presentades pels licitadors.

Fins 6 punts, per la millora en la potència dels vehicles.
Es valorarà l’augment de la potència dels vehicles segons el següents criteris:
Els licitadors presentaran la documentació acreditant la potència, i es tindrà en compte la major dels
vehicles de cadascun dels licitadors mitjançant la següent fórmula:
Puntuació i =

Potència i
x 6
Major Potència

On:
Puntuació i :
Potència i:
Major Potència:

Valor de puntuació del licitador i.
Potència presentada pel licitador i.
Potència més alta de les presentades pels licitadors.

11.- Condicions particulars per l’execució del contracte: les que s’indiquen a la clàusula XXVII del Plec de
clàusules administratives particulars.
12.- Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: 05/03/2020
13.- ACP (Acord sobre Contractació Pública) aplicable al contracte: No
14.- Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: fins el dia 08 de abril de 2020 a les 12.00 h.
b) Modalitat de presentació d’ofertes: Sobre Digital
c) Documentació que cal presentar: La que es ressenya en els plecs de clàusules administratives.
15.- Obertura de proposicions
a) Data: 16 d’abril de 2020
d) Hora: a les 10.00 h.
c) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura dels Sobres A no és públic.
16.- Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català o Castellà

Ctra. de la Sentiu, 17, 08860 - Castelldefels Tel.: 93 636 15 81
E-mail: jarfels@jarfels.es

17.- Recurs:
a) Tipus: Recurs especial en matèria de contractació.
b) Òrgan competent: Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.
c) Terminis: El recurs haurà de presentar-se en el termini de 15 dies hàbils, que es computarà:
- Quan s’interposi contra l’anunci de la licitació, el termini començarà a comptar a partir del dia següent a
aquell en què s’hagués publicat al perfil del contractant.
- Quan s’interposi contra el contingut dels plecs, el còmput s’iniciarà a partir del dia següent a aquell en què
s’hagués publicat al perfil del contractant l’anunci de licitació.

18.- Altres informacions: Les que es ressenyen en els plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques.

Castelldefels, 9 de març de 2020.
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