MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES PER
LA MODERNITZACIÓ DE LA FLOTA DEL SERVEI DE JARDINERIA DE JARFELS S.A . –
EXP.OH-01/2020
En compliment de les exigències previstes en els articles 28.1 i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014 (d’ara endavant LCSP) s’emet la present memòria justificativa amb la finalitat
de justificar els extrems següents:

NECESSITAT I IDONEITAT DEL CONTRACTE
De conformitat amb que disposen els articles 28.1 i 116.4 lletra e) de la LCSP, en la fase
preparatòria de l’expedient, s’ha redactat informe en el que es detalla la naturalesa i extensió
de les necessitats que pretenen cobrir-se per mitjà de la seva celebració així com la seva
relació amb el seu objecte.

OBJECTE DEL CONTRACTE I QUALIFICACIÓ
L’objecte del contracte que aquí ens ocupa consisteix en l’adquisició de 23 vehicles, les
característiques i especificitats dels quals consten detallades al plec de prescripcions tècniques
particulars.
Així doncs, tal com estableix l’article 16.1 de la LCSP, el contracte es qualifica de
subministraments.

DIVISIÓ EN LOTS
D’acord amb el que preveu l’article 99.3 de la LCSP, i atès que les característiques dels vehicles
es corresponen a 4 tipologies diferents, es procedeix a la seva divisió en 4 lots diferents.
LOT 1
LOT 2
LOT 3
LOT 4

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.
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.
5 vehicles de combustible GNC de reduïdes dimensions amb caixa basculant i
potència mínima de 100CV.
3 Furgonetes elèctriques de 40 KWH de capacitat i caixa de 2m de longitud
aproximada.
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En el present expedient no es limita el nombre de lots per als quals un mateix licitador pot
presentar una oferta ni tampoc el nombre de lots que es poden adjudicar a cada licitador; per
tant, en podrà resultar més d’un contracte.
El Codis CPV que corresponen a cadascun dels lots son:
LOT 1
LOT 2
LOT 3
LOT 4

CPV classe: Vehicles pesats
CPV codi: 34140000-0
CPV classe: Vehicles pesats
CPV codi: 34140000-0
CPV classe: Vehicles pesats
CPV codi: 34140000-0
CPV classe: Vehicles pesats
CPV codi: 34140000-0

CPV categoria: camions grua i camions bolquet
CPV codi: 34142000-4
CPV classe: vehicles elèctrics
CPV codi: 34144900-7
CPV classe: furgonetes amb caixa oberta (<pick-ups>)
CPV codi: 34131000-4
CPV classe: vehicles elèctrics
CPV codi: 34144900-7

DURACIÓ DEL CONTRACTE
Atès que el contracte que ens ocupa és de subministrament, la seva durada es correspondrà
amb el termini de lliurament fixat per a cadascun del lots que s’indica a continuació:
LOT
1
2
3
4

TERMINI MÀXIM DE LLIURAMENT
no podrà superar les 20 setmanes des de la signatura del contracte.
no podrà superar les 12 setmanes des de la signatura del contracte.
no podrà superar les 12 setmanes des de la signatura del contracte.
no podrà superar les 12 setmanes des de la signatura del contracte.

No obstant l’anterior, cal indicar que, com més endavant es veurà, s’ha establert, per a tots els
lots, un criteri automàtic per a valorar la reducció dels terminis màxims anteriorment
esmentats.

TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I ELECCIÓ DEL PROCEDIMENT:
El present expedient, a l’empara del que estableix l’article 131.2 de la LCSP, serà objecte de
tramitació ordinària.
El contracte s’adjudicarà en aplicació de les regles previstes a l’article 156 i següents de la LCSP
per al procediment obert.
Considerant que el valor estimat del contracte ascendeix a la quantitat de 1.247.850, 00 € (IVA
exclòs), de conformitat amb l’apartat b) de l’article 21.1 de la LCSP, es troba subjecte a
regulació harmonitzada.
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En compliment del que disposen els articles 99.6 i 21.2 de la LCSP i atès que el valor acumulat
dels lots en què es divideix el subministrament supera la quantitat de 214.000 € i que el valor
estimat de cap dels lots és igual o inferior a 80.000 euros, per a l’adjudicació de cadascun
d’aquests s’aplicaran les normes procedimentals i de publicitat dels contractes subjectes a
regulació harmonitzada.

JUSTIFICACIÓ DEL CÀLCUL DEL PRESSUPOST BASE DE LA LICITACIÓ:
De conformitat amb l’article 100 de la LCSP, el pressupost base d’aquesta licitació ascendeix a
la quantitat de 1.509.898,50 € (IVA inclòs), que es correspon amb els conceptes que tot
s’indiquen:

LOT 1:
LOT 2:
LOT 3:
LOT 4:

Camió de MMA de16 tn GNC
Vehicle elèctric
Vehicles GNC
Furgoneta elèctrica
TOTAL

LOT 1:
LOT 2:
LOT 3:
LOT 4:
TOTAL

UT

PRESSUPOST SENSE
IVA

IVA (21 %)

PRESSUPOST BASE
LICITACIÓ

6

769.200,00 €

161.532,00 €

930.732,00 €

9

266.850,00 €

56.038,50 €

322.888,50 €

5

127.500,00 €

26.775,00 €

154.275,00 €

3

84.300,00 €

17.703,00 €

102.003,00 €

23

1.247.850,00 €

262.048,50 €

1.509.898,50 €

COSTOS DIRECTES
(72%)

COSTOS INDIRECTES
(20%)

TOTAL EXECUSIÓ
MATERIAL

BENEFICI
INDUSTRIAL (8%)

PRESSUPOST BASE
LICITACIÓ SENSE IVA

553.824, 00 €
192.132,00 €
91.800,00 €
60.696,00 €
344.628,00 €

153.840, 00€
53.370,00 €
25.500,00 €
16.860,00 €
249.570,00 €

707.664,20 €
245.502,00 €
117.300,00 €
77.556,00 €
1.148.022,20 €

61.536,00 €
21.348,00€
10.200,00 €
6.744,00 €
99.828,00 €

769.200,00 €
266.850,00 €
127.500,00 €
84.300,00 €
1.247.850,00 €

De conformitat amb l’article 102.4 de la LCSP, el preu d’aquest contracte s’ha determinat en
base a preus unitaris.

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE:
El valor estimat del contracte, de conformitat amb el que disposa l’article 101 de la LCSP,
ascendeix a un total de 1.247.850,00 €, que es correspon amb l’import del pressupost de
licitació IVA exclòs, atès que no es preveuen possibles prorrogues ni eventuals modificacions.

CLASSIFICACIÓ EXIGIDA ALS PARTICIPANTS:
Atès que el contracte esta qualificat de subministraments, de conformitat amb el que disposa
l’article 77.1 lletra c), no és exigible la classificació dels participants.

3

CRITERIS DE SOLVÈNCIA ECONÒMICA I SOLVÈNCIA TÈCNICA:
Els requisits de solvència mínims exigits que s’especifiquen tot seguit son proporcionals i es
troben vinculats a l’objecte del contracte en compliment del que preveu l’article 74 de la LCSP.
A) De conformitat amb l’article 87 de la LCSP, els criteris de solvència econòmica que es
proposen com a mínims, tant per al cas d'empreses constituïdes com a societat com per al cas
d'empresaris que siguin persones físiques no inscrites en el Registre Mercantil, és que el volum
anual de negocis, referit a l'any de major volum de negoci dels tres últims , conclosos en funció
de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresa sigui com a mínim de:
LOT 1

1.153.800,00 €

LOT 2

400.275,00 €

LOT 3

191.250,00 €

LOT 4

126.450,00 €

En el cas de que aquesta data sigui inferior a un any el requeriment podrà ser proporcional.
Aquests imports resulten d’aplicar l’1,5 al valor estimat del contracte, atès que la duració del
contracte és fixa en un any, sense possibilitat de pròrroga, de conformitat amb l’article abans
esmentat.
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.
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.
B) Pel que fa a la solvència tècnica, d’acord amb l’article 89 de la LCSP, es proposa:
B.1) Que el licitador hagi efectuat, com a mínim, 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, haurà 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 €
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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.
Aquest serveis o treballs efectuats s’hauran 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.
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.

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ:
Considerant l’objecte del contracte, per tal de seleccionar la millor oferta en relació qualitat
preu, es considera adient incorporar per als diferents lots els següents criteris d’adjudicació,
amb la ponderació que tot seguit s’indica per a cadascun d’ells i amb una total de 100 punts.

CRITERIS AUTOMÀTICS ESTABLERTS PER AL LOT 1
Resum:
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
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Detall:
-

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
•

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
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-

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 licitadors
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
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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•

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 licitadors 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.

CRITERIS AUTOMÀTICS ESTABLERTS PER AL LOT 2
Resum:
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

Detall:
-

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.
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-

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 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 licitadors
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.
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-

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.

CRITERIS AUTOMÀTICS ESTABLERTS PER AL LOT 3
Resum:
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

Detall:
-

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.
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-

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

•

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.
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-

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.

CRITERIS AUTOMÀTICS ESTABLERTS PER AL LOT 4
Resum:
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
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Detall:

-

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 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 licitadors
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.

GARANTIA DEFINITIVA
L’empresa que hagi presentat la millor oferta haurà de constituir garantia definitiva consistent
en el 5% del preu ofert, IVA exclòs, dins del termini de 10 dies comptats des del següent al de
la recepció del requeriment que a l’efecte formuli l’òrgan de contractació, admetent-se per la
seva constitució qualsevol de les formes establertes a l’article 108 de la LCSP, excepte la
retenció del preu.
Segons disposa l’article 110 de la LCSP, la garantia respon:
- De les penalitats imposades al contractista.
- De l’execució correcta de les prestacions que preveu el contracte, incloses les millores
que hagi ofert el contractista i hagi acceptat l’òrgan de contractació, i dels danys i
perjudicis ocasionats a SAC amb motiu de l’execució del contracte o pel seu
incompliment, quan no sigui procedent la resolució.
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-

De la confiscació, que es pot decretar en els casos de resolució del contracte.
De la existència de vicis o defectes dels béns subministrats durant el termini de
garantia que s’hagi previst.

El termini de garantia que s’estableix és d’un any, i començarà a comptar en la data de l’acte
formal i positiu de recepció o conformitat, que s’haurà de produir dins del mes següent al
lliurament de l’objecte del contracte.
D’acord amb que disposa l’article 111 de la LCSP, transcorregut el termini de garantia abans
esmentat sense que s'hagin formulat objeccions als subministraments executats, es retornarà
o cancel·larà la garantia, previ acord de l’òrgan de contractació.
L’acord de devolució s’adoptarà i notificarà en el termini de dos mesos a comptar des de que
hagi transcorregut el termini de garantia establert.

RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE
Atesa la condició de poder adjudicador no administració publica de la societat Jarfels S.A., de
conformitat amb el que estableix l’article 26.1 lletra b) de la LCSP, el contracte/s aquí
projectat/s tindrà caràcter privat.
En conseqüència, pel que fa al règim jurídic aplicable, tal com preveu l’apartat 3 de l’article
abans esmentat, quant a la seva preparació i adjudicació es regirà pel que disposa el títol I
llibre tercer de la LCSP i quant als seus efectes i extinció per les normes dret privat i per les
normes a què es refereix el paràgraf primer de l’article 319 de la LCSP en matèria
mediambiental, social o laboral, de condicions especials d’execució, de modificació del
contracte, de cessió i subcontractació, de racionalització tècnica de la contractació i la causa de
resolució del contracte referida a la impossibilitat d’executar la prestació en els termes
inicialment pactats, quan no sigui possible modificar el contracte, de conformitat amb els
articles 204 i 205.

EXISTENCIA DE CRÈDIT:
Atès que el termini d'execució del contracte comprèn l’exercici pressupostari 2020, s’autoritza
la despesa amb càrrec al pressupost de JARFELS, S.A. de l’any 2020, d’acord amb el següent
detall:
EXERCICI

PRESSUPOST

IVA (21%)

TOTAL PRESSUPOST

2020

1.247.850,00 €

262.048,50 €

1.509.898,50 €

TOTAL

1.247.850,00 €

262.048,50 €

1.509.898,50 €
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PUBLICITAT DE LA MEMÒRIA
De conformitat amb el que disposa l’article 63.3 de la LCSP, la present memòria s’haurà de
publicar en el perfil del contractant d’aquesta entitat.

Castelldefels, a 19 de febrer de 2020.

Gerent
JARFELS,S.A.
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