Regidoria d’Urbanisme
Instal·lacions i equipaments públics i energia
Parc Mòbil

INFORME TÈCNIC
Exp. PRI_OBE_2022_0002
ANTECEDENTS
Per decret de data 26 d’abril de 2022, es va dictar decret que resolia entre altres, aprovar el
Plec de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que ha de regir el
contracte privat d’un Centre Autoritzat de Tractament de vehicles al final de la seva vida útil
(CAT) de tramitació ordinària mitjançant procediment obert amb diversos criteris
d’adjudicació, i iniciar procediment licitatori de tramitació ordinària mitjançant procediment
obert amb diversos criteris d’adjudicació, d’acord amb allò establert a l’art. 156 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.
En data 16 de maig de 2022 a les 13:00 va finalitzar el termini per la presentació d’ofertes
Les següents empreses s’han presentat a la licitació:
- AUTO-GRÚAS SANT JORDI S.L.
- DESGUACES EL CHOQUE LLEIDA S.L.
- RAMÓN VILELLA S.L.
- VIUDA DE LAURO CLARIANA S.L.
Tal i com s’estableix al punt B3 del plec de clàusules administratives particulars per
l’adjudicació a un centre autoritzat de tractament de vehicles al final de la seva vida útil
(CAT), les ofertes presentades pels licitadors seran com a mínim les següents:
- Camions......................................................................242,00 € per unitat (IVA exempt).
- Furgonetes, vehicles mixtes adaptables, tot terrenys.145,00 € per unitat (IVA exempt).
- Turismes....................................................................102,00 € per unitat (IVA exempt).
- Ciclomotors, motocicletes, quatricicles, quads.............15,00 € per unitat (IVA exempt).
- Bicicletes.........................................................................5,00 € per unitat (IVA exempt).
- Altres estris i maquinària.................................................0,10 € per quilogram (IVA exempt).
Aquestes ofertes s’estableixen en caràcter bàsic, a millorar a l’alça pels licitadors.
En cas que algun dels licitadors no arribi als mínims establerts per tota i cadascun dels tipus
de vehicle, la seva oferta quedarà desestimada.
L’adjudicatari haurà d’assumir qualsevol tribut, taxa o cànon que sigui aplicable, així com
qualsevol despesa que sigui necessària per a la destrucció, descontaminació i baixa
(transport, desmuntatge, pesatge ...) i que no podrà deduir de l’import ofertat.
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Es fa la valoració de les ofertes presentades:
a) Preu ofertat pels licitadors per cada tipus de vehicle
Puntuació màxima: 85 punts
Criteri
La valoració econòmica dels turismes
La valoració econòmica de les furgonetes, vehicles mixtes adaptables,
tot terrenys.
La valoració econòmica dels ciclomotors, motocicletes, quatricicles,
quads
La valoració econòmica dels camions
La valoració econòmica de les bicicletes
La valoració econòmica d’altres estris i maquinària

Màxim de punts
Màxim 72,00 punts
Màxim 10,00 punts
Màxim 0,25 punts
Màxim 1,25 punts
Màxim 0,25 punts
Màxim 1,25 punts

La fórmula per l’obtenció dels punts :
Puntuació a) = ((oferta licitador - tipus licitació) / (millor oferta tipus vehicle - tipus licitació )) x
puntuació màxima de cada tipus de vehicle
En cas que algun dels licitadors no arribi al tipus de licitació establerts per cada classe de
vehicle, la seva oferta quedarà desestimada.
La puntuació de les quatre ofertes ha estat la següent després d’aplicar la fórmula per
l’obtenció dels punts (en ordre de puntuació de màxima a mínima),:
RAMON VILELLA SL
Camions
Furgonetes, vehicles mixtes adaptables, tot
terrenys
Turismes
Ciclomotors, motocicletes, quatricicles, quads
Bicicletes
Altres estris i maquinària

Ofertat €
395,00

DESGUACES EL CHOQUE LLEIDA SL
Camions
Furgonetes, vehicles mixtes adaptables, tot
terrenys
Turismes
Ciclomotors, motocicletes, quatricicles, quads
Bicicletes
Altres estris i maquinària

Ofertat €
855,00

350,00
325,00
40,00
15,00
0,20

325,00
253,00
31,00
10,00
0,23

Total
punts a)
0,31
10,00
72,00
0,25
0,25
0,96
83,77
Total
punts a)
1,25
8,78
48,75
0,16
0,13
1,25
60,32
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VIUDA DE LAURO CLARIANA SL
Camions
Furgonetes, vehicles mixtes adaptables, tot
terrenys
Turismes
Ciclomotors, motocicletes, quatricicles, quads
Bicicletes
Altres estris i maquinària

Ofertat €
300,00

AUTO-GRÚAS SANT JORDI, SL
Camions
Furgonetes, vehicles mixtes adaptables, tot
terrenys
Turismes
Ciclomotors, motocicletes, quatricicles, quads
Bicicletes
Altres estris i maquinària

Ofertat €
255,00

210,00
175,00
21,00
6,00
0,18

170,00
130,00
15,00
5,00
0,12

Total
punts a)
0,12
3,17
23,57
0,06
0,03
0,77
27,71
Total
punts a)
0,03
1,22
9,04
0,00
0,00
0,19
10,48

b) Distància de les instal·lacions on s’efectuarà el tractament i eliminació dels
vehicles declarats RSU al terme municipal de Lleida
Puntuació màxima 15 punts
La puntuació de l’apartat b) s’establirà d’acord amb la següent taula:
Criteri
Si les instal·lacions on s’efectuarà el tractament i eliminació dels
vehicles declarats RSU estan ubicades dins del terme municipal de
Lleida o a una distància màxima de 20 quilòmetres en línia recta,
agafant com a punt d’origen el dipòsit municipal de vehicles, situat
al carrer de l'Enginyer Pablo Agustin. En cas que sigui superior a
20 quilòmetres, la puntuació serà el resultat de restar 0,8 punts a
cada quilòmetre addicional respecte del límit dels 20 quilòmetres.
En cap cas el resultat de la puntuació d’aquest apartat serà inferior
a 0 punts.

Punts
15 punts

La puntuació d’aquest apartat b), serà atorgada únicament per la distància a les
instal·lacions on s’efectuarà el tractament i eliminació dels vehicles declarats RSU, no per la
distància a les instal·lacions on es podrien emmagatzemar els 25 vehicles com a mínim.
La puntuació en aquest apartat de les ofertes ha estat la següent:
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EMPRESA
DESGUACES EL CHOQUE LLEIDA SL
RAMON VILELLA, SL
VIUDA DE LAURO CLARIANA SL
AUTO-GRÚAS SANT JORDI, SL

Total
punts b)
15
15
15
0

Resultat final
El resultat final de l’adjudicació s’ha calculat sumant els apartats a) + b)
La puntuació final ha estat la següent, en ordre de puntuació de màxima a mínima:
EMPRESA
RAMON VILELLA, SL
DESGUACES EL CHOQUE LLEIDA SL
VIUDA DE LAURO CLARIANA SL
AUTO-GRÚAS SANT JORDI, SL

Total final
punts a) + b)
98,77
75,32
42,71
10,48

Per la qual cosa i d’acord a la puntuació obtinguda, el sotasignat proposa a l’empresa
RAMON VILELLA, SL, amb CIF B25015017 per a que li sigui adjudicat el contracte privat
d’un Centre Autoritzat de Tractament de vehicles al final de la seva vida útil (CAT)
(expedient PRI_OBE_2022_0002), per ser el licitador que ha obtingut la puntuació major, i
amb els següents imports per element:
RAMON VILELLA SL
Camions
Furgonetes, vehicles mixtes adaptables, tot
terrenys
Turismes
Ciclomotors, motocicletes, quatricicles, quads
Bicicletes
Altres estris i maquinària (preu per kg)
Lleida, a data de la signatura electrònica
Alfred Gascón Sánchez

El cap de la unitat tècnica de Parc Mòbil

Preu ofertat (Exempt IVA)
395,00 € per unitat (IVA exempt)
350,00 € per unitat (IVA exempt)
325,00 € per unitat (IVA exempt)
40,00 € per unitat (IVA exempt)
15,00 € per unitat (IVA exempt)
0,20 € per quilogram (IVA exempt)

