Plaça de la Concòrdia, 7
17251 Calonge i Sant Antoni
Tel. 972 66 03 75
www.calonge.cat

CONTRACTACIÓ I ASSESSORIA JURÍDICA
Expedient: 2018/5000
Assumpte: Servei de manteniment i reparació dels vehicles propietat de l'Ajuntament de Calonge i
Sant Antoni

MEMÒRIA DE CONTRACTACIÓ: CONTRACTACIÓ MIXTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT I
REPARACIÓ DE VEHICLES MUNICIPALS I DE LA MAQUINÀRIA DE JARDINERS I PALETES DE
CALONGE I SANT ANTONI.

Josep Darnés i Juanals

Administració contractant
Òrgan de contractació
Àrea responsable del contracte
Data de resolució inici expedient
de contractació
Adreces electròniques perfil del
contractant
(Inserit en la
Plataforma
de
Serveis
de
Contractació Pública de la
Generalitat de Catalunya)
Petició
informació
complementària,
dubtes,
preguntes

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/calongeisantantoni
A la mateixa adreça anterior, apartat “Tauler d’anuncis” i dins
d’aquest “dubtes i preguntes”.

B.1. Objecte del contracte: L’objecte del contracte és la prestació del servei de manteniment
preventiu i correctiu, revisions, servei d’ITV i reparació de la flota de vehicles i de la maquinària de
jardiners i paletes propietat de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni (s’inclou el subministrament
d’elements de recanvi propi d’aquests elements), així com la reparació i reposició de pneumàtics tot
tenint en compte que es disposa de diferents marques i models de vehicles i maquinària.
Els vehicles de la flota es troben relacionats als corresponents Annexos del Plec de Prescripcions
Tècniques.
La maquinària de jardiners i paletes i material a subministrar a que fa referència el present contracte
es troba relacionada als Annexos 4 i 5 del Plec de Prescripcions Tècniques.
L’abast dels serveis objecte del present plec, queda determinat per la relació de les següents
prestacions:

Carles Roselló i Pujol

Signatura 1 de 2

Ajuntament Calonge i Sant Antoni
Junta de Govern Local
Àrea de Seguretat i Espai Públic

B. OBJECTE DEL CONTRACTE

19/12/2018 CAP DE LA POLICIA LOCAL

Signatura 2 de 2

20/12/2018 REGIDOR D'ESPORTS I
GOVERNACIÓ

A. PODER ADJUDICADOR

L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el codi segur de validació consultant aquesta plana web / La autenticidad de este documento
se puede comprobar mediante el código seguro de validación consultando esta página web
Segell
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de Validació
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Manteniment preventiu i correctiu de la flota de vehicles municipals: manteniment
preventiu (inclòs revisió del tacògraf si és el cas), servei d’ inspecció tècnica de
vehicles, subministrament, canvi i reparació de neumàtics, etc.
Tenir un sistema de gestió i informació fiable i constant de la flota amb la possibilitat
d’obtenir informe de situació i controlar tots aquells aspectes relatius al
manteniment, reparació, ITV i tota aquella informació que permeti tenir controlada
la flota de vehicles, generant l’històric corresponent per al seu seguiment.
Manteniment i reparació de la maquinària de jardiners relacionada en l’Annex 4 del
PPT
Subministrament del material de recanvis i consumibles d’aparells de jardineria
relacionats en l’Annex 5 del PPT.

Es tracta d’un contracte mixt amb predomini dels serveis, en tant que el seu VEC és superior al del
subministrament.
L’adjudicatari ha de disposar d’un punt de servei (taller) multi-marca, amb totes les instal·lacions,
equipaments, aparells tècnics, i amb els corresponents permisos d’obertura i llicència d’activitat
atorgada i en vigor per a la realització de l’activitat dins d’un radi de 15 quilòmetres fixats des de la
Plaça Concòrdia de Calonge

Justificació de la necessitat de la contractació:
En l’actualitat, l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, compta amb una flota de vehicles,
motocicletes i maquinària que requereixen d’un manteniment preventiu, de reparacions, revisió ITV
i revisions periòdiques per tal de poder perllongar la seva vida útil i tenir unes condicions òptimes
pel seu ús i per a la finalitat a la qual es destinen.
Es necessita portar a terme la contractació d’aquest servei, per tal de garantir aquest correcte
funcionament de la flota de vehicles i maquinària, donat que aquest servei de manteniment
preventiu, revisió i reparació no pot ser prestat pel personal propi, atesa la insuficient dotació de
mitjans i personal especialitzat en aquest Ajuntament.
A.- Naturalesa i extensió de les necessitats: Els vehicles que composen la flota de l’Ajuntament així
com la maquinària objecte del contracte, son uns instruments necessaris per a l’efectiu compliment i
realització de les finalitats institucionals (vehicles policials, d’obres, jardiners, operaris de la via
pública, brigada, lampistes, pintors, paletes, agutzils, maquinària de jardiners...). Per tal que aquesta
funcionalitat es porti a terme, i donat que és inevitable que es produeixin averies, aquestes han de
ser solventades per un professional en la matèria a fi de que el vehicle o maquinària estigui
operatiu/va en el mínim temps indispensable. Tanmateix per tal de minimitzar aquestes averies es
requereix la contractació d’un adequat servei de manteniment.
El present contracte abasta tots aquells treballs que puguin requerir els vehicles que composen la
flota de l‘Ajuntament, així com la maquinària utilitzada, tals com el seu manteniment preventiu,
revisió i reparació, pressupostos i presentació de propostes alternatives, treballs i actuacions
necessàries per resoldre les incidències que afectin al funcionament dels vehicles i maquinària. Les
operacions de manteniment i de reparació de les avaries mecàniques, elèctriques, electròniques, de
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planxa, entre d’altres, així com les operacions de ITV.
B.- Idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les: L’objecte del present contracte es
considera idoni per cobrir les necessitats d’aquest Ajuntament per tal de garantir el correcte
funcionament de la seva flota de vehicles i maquinària, en quant el seu objecte és precisament
aquesta prestació del servei de manteniment, revisió i reparació.
Les raons per les quals no es pot fer amb els mitjans propis en cas de contractes de serveis d’aquest
Ajuntament són:


Manca de mitjans tècnics/materials especialitzats

Justificació: La insuficiència de mitjans deriva de la manca de mitjans tècnics i materials
especialitzats per part de l’Ajuntament.
Aquest servei requereix per la seva execució, ser realitzat per professionals del sector, donada
l’especialitat i complexitat de les diferents averies que es poden donar en tota la diversitat de
vehicles que conformen el parc mòbil de l’Ajuntament i la maquinària emprada. El consistori no
disposa en la seva plantilla de personal especialitzat en la matèria, així com no disposa d’eines ni
materials per a la seva prestació. Dotar a l’Ajuntament d’aquest material i personal necessari, en
relació amb el volum d’averies, comportaria una despesa antieconòmica que l’Ajuntament no podria
afrontar, pel que es considera més eficient la contractació per mitjà de serveis externs.
Plec de prescripcions tècniques (PPT)
B.2. Lots

SI
SI

Nombre de lots: 5
Objecte del LOT 1: Manteniment preventiu, servei d’ITV, revisió i reparació dels vehicles turismes i
remolcs relacionats a l’annex 1 del PPT.
Objecte del LOT 2: Manteniment preventiu, servei d’ITV, revisió i reparació dels vehicles
motocicletes, ciclomotor, bicicletes i bicicletes elèctriques relacionats a l’annex 2 del PPT.
Objecte del LOT 3: Manteniment preventiu, servei d’ITV, revisions i reparació dels vehicles camions,
furgonetes, tot terrenys, vehicles industrials relacionats a l’annex 3 del PPT. S’inclouran les
reparacions i revisions del sistema hidràulic dels vehicles que en disposin, cistelles, plomes, tacògraf,
grup moto propulsor dels cotxes elèctrics...), que precisa una revisió per part d’un servei tècnic
especialitzat (vehicles que disposen d’aquests elements es troben relacionats a l’Annex 3).
Objecte del LOT 4: Adquisició i reparació de Neumàtics per tota la flota de vehicles de l’Ajuntament.
Objecte del LOT 5: Maquinària de jardiners i paletes descrita a l’Annex 4 del PPT així com el
subministrament del material a que fa referència l’annex 5 del PPT.
Lots als que es pot licitar: Tots

Plaça de la Concòrdia, 7
17251 Calonge i Sant Antoni
Tel. 972 66 03 75
www.calonge.cat

Nombre màxim de lots que pot resultar adjudicatària un empresa: No es limita. Un mateix licitador
pot presentar oferta a tots els lots i podrà ser adjudicatari dels mateixos si obté la millor puntuació
en tots els lots.

B.3. CODI CPV

50110000-9 (serveis de reparació i manteniment de
vehicles de motor i equip associat)
50114000-7 (serveis de reparació i manteniment de
camions)
50115000-4 (serveis de reparació i manteniment de
motocicletes)
50116500-6 (serveis de reparació de neumàtics, inclòs
l’ajustament i equilibrat de rodes)
50116000-1 (Serveis de manteniment i reparació
relacionats amb parts especifiques de vehicles)
50222000-7 (Serveis de reparació i manteniment de
material mòvil)
34913000-0 (Peces de recanvi diverses)

C. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
Forma de tramitació
Anticipada
Procediment d’adjudicació



Ordinària

SI


Tramitació electrònica

SI

Expedient plurianual

SI

Obert

D. DADES ECONÒMIQUES
D.1. Sistema per a la determinació del preu

Els preus dels serveis objecte de la prestació s’han
determinat tenint en consideració els preus satisfets a
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l’historial dels darrers anys així com els preus mitjans
de mercat. Tot i això, s’han determinat uns preus
unitaris per diferents conceptes que són els següents.
o Preu unitari de l’hora de servei de la prestació,
determinat segons Annex A Càlcul del VEC.
o Preus revisions anuals vehicles, motocicletes,
furgonetes i camions.
o Preus servei d’ITV

Justificació del preu del contracte:
Al no poder-se conèixer amb exactitud el nombre total d’hores del servei de manteniment, ni
revisions, ni el nombre de serveis de reparació de neumàtics que es requeriran durant l’exercici, el
preu del contracte s’ha determinat efectuant una estimació de les necessitats de servei aproximades
en relació amb les requerides els dos últims exercicis.
Durant l’exercici 2016 l’Ajuntament va tenir una despesa de manteniment de vehicles total de
32.271,40 Euros (IVA exclòs), mentre que a l’exercici 2017, va ser un total de 34.756,00 € (IVA exclòs),
motiu pel qual es considera adient fixar com a estimació de les necessitats anuals aproximades, la
quantitat de 36.935 Euros (IVA exclòs).
D’altre banda es considera adient fixar com a estimació de les necessitats anuals respecte al Lot 5, la
quantitat de 15.702,48 Euros (IVA exclòs).
El pressupost màxim anual per cada un dels Lots a efectes del disposat a la disposició addicional 33ª
de la LCSP, és de caràcter limitatiu i es fixa en:
LOT 1 IMPORT MÀXIM ANUAL: 12.500,00 € (sense IVA)
o MANTENIMENT VEHICLES SEGURETAT: 4.500,00 €
o MANTENIMENT VEHICLES ESPAI PUBLIC: 4.500,00 €
o MANTENIMENT VEHICLES SERVEIS GENERALS: 3.500,00 €
LOT 2 IMPORT MÀXIM ANUAL: 2.925,00 € (sense IVA)
o MANTENIMENT VEHICLES SEGURETAT: 2.925,00 €
LOT 3 IMPORT MÀXIM ANUAL: 9.130,00 € (sense IVA)
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o MANTENIMENT VEHICLES SEGURETAT: 800,00 €
o MANTENIMENT VEHICLES ESPAI PUBLIC: 8.330,00 €
LOT 4 IMPORT MÀXIM ANUAL: 9.955,00 € (sense IVA)
o MANTENIMENT VEHICLES SEGURETAT: 3.685,00 €
o MANTENIMENT VEHICLES ESPAI PUBLIC: 4.730,00 €
o MANTENIMENT VEHICLES SERVEIS GENERALS: 1.540,00 €
LOT 5: IMPORT MÀXIM ANUAL: 15.702,48 € (sense IVA)
o 15.702,48 € (Partida 72 1532 21300)

D.2. Valor estimat del
contracte (VEC)
El Valor Estimat del present contracte és de 170.722,43, que es reparteix
entre els següents LOTS segons s’indica:

LOT
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5
TOTAL

VEC
42.500,00 €
9.945,00 €
31.042,00 €
33.847,00 €
53.388,43 €
170.722,43 €

DISTRIBUCIÓ ANUALITATS VEC LOT 1
ANY

VE prestació

2019
2020
2021
TOTAL

12.500,00 €
12.500,00 €
25.000,00 €

VE
eventuals VE
eventuals TOTAL
pròrrogues
modificacions
5.000,00 €
12.500,00 €
12.500,00 €

5.000,00 €

42.500,00 €
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DISTRIBUCIÓ ANUALITATS VEC LOT 2
ANY
VE prestació
VE
eventuals
pròrrogues
2019
2.925,00 €
2020
2.925,00 €
2021
2.925,00 €
TOTAL
5.850,00 €
2.925,00 €
DISTRIBUCIÓ ANUALITATS VEC LOT 3
ANY
VE prestació
VE
eventuals
pròrrogues
2019
9.130,00 €
2020
9.130,00 €
2021
9.130,00 €
TOTAL
18.260,00€
9.130,00 €
DISTRIBUCIÓ ANUALITATS VEC LOT 4
ANY
VE prestació
VE
eventuals
pròrrogues
2019
9.955,00 €
2020
9.955,00 €
2021
9.955,00 €
TOTAL
19.910,00 €
9.955,00 €

VE
eventuals TOTAL
modificacions
1.170,00 €
1.170,00 €

9.945,00 €

VE
eventuals TOTAL
modificacions
3652,00 €
3.652,00 €

31.042,00 €

VE
eventuals TOTAL
modificacions
3.982,00 €
3.982,00 €

33.847,00 €

DISTRIBUCIÓ ANUALITATS VEC LOT 5
ANY
VE prestació
VE
eventuals VE
eventuals TOTAL
pròrrogues
modificacions
2019
15.702,48 €
2020
15.702,48 €
6.280,99 €
2021
15.702,48 €
TOTAL
31.404,96 €
15.702,48 €
6.280,99 €
53.388,43 €

D.3. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

El pressupost base de licitació formulat en termes de
preus unitaris, s’ha calculat d’acord amb les
estimacions dels serveis previstos de realitzar durant
l’execució del contracte i no suposa una obligació de
despesa per part de l’Ajuntament, atès que aquesta
es determinarà en funció de les necessitats que es
produeixin durant l’execució del contracte.
El pressupost base de licitació total és de 121.514,20 €
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i es desglossa per LOTS:
LOT 1: 30.250,00 €
LOT 2: 7.078,50 €
LOT 3: 22.094,60 €
LOT 4: 24.091,10 €
LOT 5: 38.000,00 €

L’ Ajuntament no té l’obligació d’ esgotar la totalitat
del límit màxim de despesa, limitant-se la despesa
real a la que resulti dels serveis efectivament
realitzats i justificats mensualment.
El preu del contracte es determinarà en funció dels
serveis finalment executats per l’adjudicatari, i
d’acord amb els preus oferts. Es tracta d’un
pressupost limitatiu conforme a la D.A. 33 de la Llei
9/2017.

DISTRIBUCIÓ FINANÇAMENT PER ANUALITATS
Any
Partida
Import net
2019
LOT 1: 12.500,00 €

%IVA

Import IVA

Import total

21

2.625,00 €

15.125,00 €

LOT 2: 2.925,00 €

21

614,25 €

3.539,25 €

LOT 3: 9.130,00 €

21

1.917,30€

11.047,30 €

LOT 4: 9.955,00 €

21

2.090,55 €

12.045,55 €

LOT 5: 15.702,48 €

21

3.297,52 €

19.000,00 €

LOT 1: 12.500,00 €

21

2.625,00 €

15.125,00 €

LOT 2: 2.925,00 €

21

614,25 €

3.539,25 €

LOT 3: 9.130,00 €

21

1.917,30€

11.047,30 €

LOT 4: 9.955,00 €

21

2.090,55 €

12.045,55 €

LOT 5: 15.702,48 €

21

3.297,52 €

19.000,00 €

2020
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Import
total

100.424,96 €

21

21.089.24 €

121.514,20 €

D.4. Preus unitaris licitació:
El preu de licitació es composa pels preus unitaris de sortida tant per l’import d’hora de mà d’obra
dels respectius lots, com per l’import de sortida de les revisions anuals, el preu de sortida de les
peces/recanvis així com el preu per servei d’assistència en carretera.
o Preu unitari de l’hora de mà d’obra per a tots els LOTS: 40,00 €/hora
o Preus revisions anuals per cada lot.
-

LOT 1: 160 €/revisió anual
LOT 2: 80 €/ revisió anual
LOT 3: 220 €/revisió anual

o Preus serveis ITV:
-

LOT 1: 50,00 € per revisió de vehicle més les corresponents taxes
LOT 2: 50,00 € per revisió de vehicle més les corresponents taxes
LOT 3: 50,00 € per revisió de vehicle més les corresponents taxes

o Preu unitari per cada servei d’assistència en carretera sol·licitat (Lot 4) 19,00 €

D.5. Partida pressupostària primera o única
anualitat:
-71 1321 21400 (2019) – MANTENIMENT DE VEHICLES:
POLICIA LOCAL
-72 1532 21400 (2019) – MANTENIMENT DE
VEHICLES: UNITAT D’ESPAI PÚBLIC
-70 9201 21400 (2019) – MANTENIMENT D’ALTRES
VEHICLES MUNICIPALS
-72 1532 21300 (2019) - MANTENIMENT DE
MAQUINÀRIA: UNITAT D’ESPAI PÚBLIC
D.6. Forma de pagament:
El contractista haurà de presentar mensualment i de forma electrònica, factura on relacioni cada un
dels serveis que hagi prestat dins del mes immediatament anterior (amb desglossament del nombre
d’hores, peces, recanvis emprats...).
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S’ha de emetre una factura individual per cada vehicle.
En cas de resultar beneficiari de més d’un lot, l’adjudicatari ha de presentar factura individualitzada
per cadascun dels Lots que n’hagi resultat beneficiari.
D.7. Pagaments a compte per operacions NO
preparatòries

E. TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS
Durada del contracte

La durada inicial del contracte serà de 2 anys
comptadors des de la seva signatura, amb la
possibilitat de prorrogar-se una anualitat més. La
pròrroga s’acordarà mitjançant resolució de l’òrgan
de contractació i serà obligatòria pel contractista, tal
i com preveu l’article 29.2 del TRLCSP.

Justificació de la durada del contracte:
Es considera que amb un període inicial de dos anys de contracte amb una pròrroga anual, es pot
dur a terme amb garanties el servei contractat. Aquest termini ha estat fixat per una millor eficiència
i eficàcia en termes de costos econòmics del contracte. El termini també garanteix la submissió
periòdica a concurrència pública de la prestació.
D’altre banda, un termini de durada més llarg, podria comportar incidències en el manteniment del
preu, motiu pel qual s’ha optat per aquesta durada de 2 anys amb possibilitat d’una pròrroga anual.

F. VARIANTS
Admissió de variants

NO

G. EXPOSICIÓ DE L’EXPEDIENT, PUBLICITAT DE LA LICITACIÓ I DE LA FORMALITZACIÓ DEL
CONTRACTE
Exposició expedient



Perfil de contractant
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Publicitat de la licitació



Perfil del contractant

Publicitat de la formalització del contracte



Perfil del contractant

H. HABILITACIÓ EMPRESARIAL O PROFESSIONAL ESPECIAL
Habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme l’activitat o
prestació que constitueixi l’objecte del contracte: No es preveu.

I.CONFIDENCIALITAT
Dades confidencials a que tindrà accés el licitador o l’adjudicatari, a banda de les personal, i que
són confidencials:
No n’hi ha

J. SOLVÈNCIA DE LES EMPRESES LICITADORES SERVEIS
S’eximeix l’acreditació de la solvència en tractar-se d’un contracte de valor NO
estimat igual o inferior a 35.000€?
En cas negatiu, s’exigeix al contractista la següent solvència econòmica i
financera i la següent solvència tècnica o professional:
J.1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera:
D’acord amb l’article 87 de la LCSP, els licitadors acreditaran la seva solvència econòmica i financera
pels següents mitjans:
LOTS 1-5
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-Declaració responsable relativa a la xifra anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l’any
de major volum de negoci dels tres últims anys conclosos haurà de ser almenys el 70% de l’anualitat
mitjana de cada lot del contracte.
Al dividir-se el contracte en lots, caldrà justificar les quantitats mínimes següents:
LOT 1:
LOT 2:
LOT 3:
LOT 4:
LOT 5:

8.750,00 €
2.047,50 €
6.391,00 €
6.968,50 €
10.991,74 €

El volum anual de negocis dels licitadors s’acreditarà mitjançant certificació del Registre Mercantil
dels comptes anuals dipositats pel licitador, si l’empresari estigués inscrit en aquest registre, i en cas
contrari pels comptes anuals dipositats en el registre oficial que hagi d’estar inscrit. Els empresaris
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. Alternativament es pot
presentar també el resum de la declaració d’IVA presentada a Hisenda (model 390). Aquesta
documentació ha de fer referència als últims tres exercicis.
En el cas que el període transcorregut des de la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa
licitadora sigui inferior a tres anys, el requeriment es podrà referir al període efectiu d’activitat. En el
supòsit que aquesta data sigui inferior a un any, el requeriment podrà ser proporcional.
J.2. Criteris de selecció relatius a la solvència tècnica o professional:
LOTS 1-5
Una relació signada dels principals serveis o treballs anàlegs realitzats en els últims tres anys que
inclogui import, dates i destinatari, públic o privat, relacionats amb l’objecte del contracte, indicant el
seu import, dates i destinatari públic o privat dels mateixos. Els serveis efectuats s’acreditaran
mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del
sector públic o 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 acompanyat en poder del mateix
que acreditin la realització de la prestació; si s’escau aquests certificats seran comunicats directament
a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent.
Als efectes de determinar la correspondència entre els serveis executats pel licitador i els que
constitueixen l’objecte del contracte, quan hi hagi classificació aplicable a aquest últim, s’atendrà a la
pertinença al mateix subgrup de classificació i en la resta de casos a la igualtat dels dos primers dígits
dels seus respectius CPV.
S’exigeix que el licitador acrediti com a executat (sense incloure impostos) un import mínim
equivalent al 70% de la anualitat mitjana de cada Lot del contracte en serveis de similar naturalesa que
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els que constitueixen l’objecte del contracte dins del termini referit.
Els serveis o treballs efectuats s’acrediten mitjançant certificats de bona execució realitzats 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, si escau, aquests certificats seran comunicats directament a l’òrgan de
contractació per l’autoritat competent.
L’import mínim d’acreditació serà:
LOT 1:
LOT 2:
LOT 3:
LOT 4:
LOT 5:

8.750,00 €
2.047,50 €
6.391,00 €
6.968,50 €
10.991,74 €

Per a empreses de nova creació (menys de 5 anys), la seva solvència s’acreditarà mitjançant
declaració responsable de l’empresa on s’indiqui el personal tècnic del qual es disposarà per a
l’execució del contracte, així com que com a mínim es compta per a l’execució amb un oficial de 1ª
mecànic i un encarregat/recepcionista.
Exigència de que en l’oferta figurin els noms i la qualificació professional del personal responsable de
l’execució : NO
Alternativament a la solvència J.1 i J.2 els licitadors poden acreditar l’experiència econòmica-financera
com la tècnica o professional mitjançant la declaració de posseir el certificat de classificació
empresarial, en vigor juntament amb una declaració del legal representant conforme les
circumstàncies referides en aquest document no han experimentat cap variació, en el següent grup,
subgrup i categoria.
- Anterior a l’entrada en vigor del RD773/2015
Grup Subgrup Categoria
Q
2
A
- Posterior a l’entrada en vigor del RD773/2015
Grup Subgrup Categoria
Q
2
1
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Justificació de la solvència:
Econòmica: Es tria el volum de negocis de conformitat a l’article 87.1 a). Es sol·licita justificar el volum
de negocis previ, aportant la relació del volum respecte als últims 3 anys, així com una relació dels
principals serveis efectuats, a fi de poder acreditar l’experiència i titulació suficient per poder dur a
terme una eficient execució del contracte. En cas d’empreses de nova creació, el requeriment es
podrà referir al període efectiu d’activitat. En el supòsit que aquesta data sigui inferior a un any, el
requeriment podrà ser proporcional.
Tècnica: S’utilitza l’experiència a fi de salvaguardar el coneixement i pràctica en aquestes feines. Per a
les empreses de nova creació es considera més adient tenir en compte la capacitat del personal que
s’ocuparà d’executar la prestació.
J.3 Compromís d’adscripció de mitjans personals o materials per a l’execució del contracte:
 L’adjudicatari s’ha de comprometre mitjançant declaració responsable a adscriure a l’execució
del contracte, al llarg de la seva vigència, els mitjans personals següents:
o Com a mínim 2 persones han d’executar el servei amb una dedicació del 25% de
la seva jornada i han de tenir com a mínim 2 anys d’experiència en tallers
mecànics.
o S’exigeix que al menys una persona tingui la corresponent titulació FPII en
automoció.
L’acreditació del requisits exigits (titulació i experiència) l’haurà de fer el licitador a qui es
requereixi la documentació per possibilitar l’adjudicació d’acord amb el PCAP i sempre es farà
mitjançant els següents documents:
 La titulació s’acreditarà mitjançant còpia del títol o certificat Oficial que ho acreditarà.
 Pel que fa a l’experiència, es justificarà mitjançant certificats o declaracions
responsables de les empreses pels quals hagin treballat en qualitat de mecànics de
tallers de vehicles.
Justificació de les raons i proporcionalitat de l’exigència:
S’exigeix aquest compromís per la pròpia naturalesa de l’objecte del contracte, ja que la majoria de
vehicles de la flota es troben destinats a tasques de seguretat i vigilància, així com a treballs de la
brigada municipal. Per aquest motiu, es necessari que romanguin el mínim temps imprescindible no
operatius, el que s’aconsegueix amb l’adscripció de 2 persones que dediquin el 25% de la jornada a la
prestació d’aquest servei.
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K. GARANTIES
Provisional

NO

Definitiva

5% del pressupost base de licitació de cada Lot, IVA
exclòs.

Es permet el dipòsit de la garantia amb la SI
retenció en el preu
Forma i condicions de la retenció: D’acord amb l’article B) del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig de
mesures urgents en matèria de contractació pública. L’import total podrà ser retingut del primer
abonament del contracte. Si el primer abonament no fos suficient per cobrir la totalitat de la
garantia definitiva, el que resti pendent de la garantia es retindrà del preu en el següent
abonament i així successivament fins cobrir la totalitat de la garantia definitiva.
L. PROGRAMA DE TREBALL
Programa de treball

NO

M. CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ
Cessió
Subcontractació

SI
SI. Si s’utilitza, caldrà donar compliment a les
obligacions recollides a l’article 215 de la LCSP
9/2017 i el PCAP.

Prestacions objecte de subcontractació obligatòria :
En relació als vehicles que es trobin en garantia durant el període de vigència del contracte, i atès
que el manteniment preventiu i correctiu d’aquests vehicles en garantia s’ha de realitzar en tallers
oficials, associats o autoritzats mitjançant certificació per la marca, en cas que l’adjudicatari resulti
no disposar d’aquesta certificació de la marca haurà de subcontractar aquests serveis en els tallers
oficials, associats o autoritzats per la marca.
N. REVISIÓ DE PREUS
Revisió de preus

NO

Plaça de la Concòrdia, 7
17251 Calonge i Sant Antoni
Tel. 972 66 03 75
www.calonge.cat

O. RESPONSABLE MUNICIPAL DEL CONTRACTE I COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT,
SERVEIS
Nom i càrrec

Carles Roselló i Pujol - Cap de l’Àrea de Seguretat i
Espai Públic

P. TERMINI DE GARANTIA SERVEIS
Termini de garantia
La garantia de tots els treballs realitzats per a tots i
cadascun dels Lots, serà de TRES MESOS sense
limitació de quilometratge i inclourà tant la mà
d’obra com els materials utilitzats.
Aquestes condicions generals seran vàlides sense
perjudici de la major garantia que proposi el taller o
del fet que les peces incloses en la reparació
tinguin un termini de garantia superior, ja que en
aquest cas, i per a aquestes peces regirà el període
més gran.
El període de garantia mínim dels neumàtics serà
de 3 anys.
La garantia s’entén total. El taller no pot acreditar
cap despesa per a la realització d’una reparació
subjecta a garantia i ha de fer-se càrrec de
qualsevol despesa ocasionada a l’Ajuntament a
conseqüència de la reparació defectuosa.
La garantia inclou per tant els materials aportats i
la mà d’obra, i afecta a totes les despeses que es
puguin produir, fins i tot el desplaçament dels
operaris que l’han de dur a terme quan el vehicle
avariat no pogués moure’s (i la seva remolcada al
taller si calgués), així com la imposició fiscal que
gravi aquesta nova operació.

Obligacions durant el termini de garantia: Totes les reparacions estaran garantides sota les
condicions que estableix l’article 123 del Real Decret legislatiu 1/2007.
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Q. OBLIGACIONS CONTRACTUALS
Q.1. Obligacions essencials a més de les que es deriven de la normativa d’aplicació.


Efectiva dedicació o adscripció a l’execució del contracte dels mitjans personals i/o
materials indicats a l’apartat J3 de la memòria.



El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de la qual,
en tots els seus termes, tindrà el caràcter d’obligació essencial del contracte.

L’incompliment d’aquestes condicions es tipificarà com a infracció molt greu i el seu incompliment
podrà donar lloc a la resolució del contracte.
Q.2 Condicions especials d’execució:


L’empresa contractista ha de garantir que en les activitats derivades de l’execució del
contracte així com en les instal·lacions on es porti a terme aquesta execució, no s’utilitzi
llenguatge o imatges sexistes.



Quan derivat de la tipologia d’averia, el vehicle no pugui estar reparat en un termini màxim
de 72 hores, l’adjudicatari s’obliga a proporcionar un vehicle de substitució de similars
característiques a l’Ajuntament.

L’incompliment d’aquestes condicions, es tipificarà com a infracció molt greu quan produeixi un
perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte. Es considerarà infracció greu si no
produeix els perjudicis molt greus.

Justificació de les condicions especials d’execució: Segons estableix l’article 202 de la llei 9/2017 on
s’indiquen diferents condicions especials d’execució del contracte de caràcter social, ètic,
mediambiental o d’altre ordre.
Donat l’objecte del contracte, aquestes condicions tenen com a finalitat entre d’altres, acabar amb
una pràctica sexista que tradicionalment s’ha vingut portant a terme als tallers mecànics.
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Respecte a la condició relativa al vehicle de substitució, aquesta es deriva de la necessitat de
l’Ajuntament de disposar de la seva flota de vehicles, en un termini breu de temps.

R. PÒLISSES
R.1. Pòlissa Responsabilitat civil.

Import sinistre/any: 150.000 €
L’adjudicatari haurà d’acreditar que disposa d’una
assegurança concertada per un import mínim de
cobertura anual de 150.000 Euros.

R.2. Altres pòlisses

NO

S. CRITERIS/ASPECTES D’ADJUDICACIÓ/NEGOCIACIÓ
Els criteris de valoració d’apreciació automàtica i la ponderació que se’ls hi atribueix són les
següents:

LOT 1 (Turismes i remolcs) , LOT 2 (motocicletes, ciclomotors i bicicletes) i
LOT 3 (Camions, furgonetes, tot terrenys, vehicles industrials):

1. MILLOR OFERTA RELATIVA AL PREU UNITARI PER HORA DE LA MÀ D’OBRA (35 PUNTS):
(Preu màxim de sortida per cada hora de mà d’obra: 40,00 Euros que serà el mateix preu de
sortida per cada Lot).
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el major percentatge de descompte
sobre el preu màxim d’hora fixat segons tipus de lot. A la resta de licitadors se li aplicarà la
següent fórmula:

Vi= (Bi/Bmax) x 35
Vi= Puntuació atorgada a cada oferta
Bi= Baixa corresponent a cada oferta
Bmax= Baixa màxima d’entre les presentades en la licitació
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2. DESCOMPTE DELS MATERIALS DE REPARACIÓ MÉS BAIX. (Màxim 30 punts).
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que ofereixi el major percentatge de
descompte sobre el preu unitari oficial que publiqui el fabricant als catàlegs vigents en cada
moment de les peces de recanvi i consumibles. A la resta de licitadors se li aplicarà la
següent fórmula:

Vi= (Bi/Bmax) x 30
Vi= Puntuació atorgada a cada oferta
Bi= Baixa corresponent a cada oferta
Bmax= Baixa màxima d’entre les presentades en la licitació

3. PREU UNITARI PER REVISIÓ ANUAL DE VEHICLES (Màxim 10 punts):
Lot 1: FINS A 10 PUNTS (amb un màxim per revisió anual de 160,00 Euros per vehicle)
Lot 2: FINS A 10 PUNTS (amb un màxim per revisió anual de 80,00 Euros per vehicle)
Lot 3: FINS A 10 PUNTS (amb un màxim per revisió anual de 220,00 Euros per vehicle)
S’atorgarà la màxima puntuació (10 punts) al licitador que formuli el percentatge de
reducció més alt sobre el preu màxim fixat per cada tipus de revisió en relació amb cada
LOT. A la restes de licitadors se li aplicarà la següent fórmula:

Vi= (Bi/Bmax) x 10
Vi= Puntuació atorgada a cada oferta
Bi= Baixa corresponent a cada oferta
Bmax= Baixa màxima d’entre les presentades en la licitació
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4. PREU UNITARI PER SERVEI ITV: (Màxim 10 punts)
Preu pel servei de passar la ITV (Preu servei incloses les taxes oficials que es facturaran a
nom de l’adjudicatari i repercutirà a la factura a l’Ajuntament). Preu màxim pel servei
segons Lots:
o Lot 1: Preu màxim pel servei (incloses taxes ITV): 95,51 € (IVA exclòs)
o Lot 2: Preu màxim pel servei (incloses taxes ITV): 71,21 € (IVA exclòs)
o Lot 3: Preu màxim pel servei (incloses taxes ITV): 117,52 € (IVA exclòs)
El licitador que ofereixi la millor oferta se li assignaran 10 punts, a la resta es distribuiran
proporcionalment segons la següent fórmula:
Vi= (Bi/Bmax) x 10
Vi= Puntuació atorgada a cada oferta
Bi= Baixa corresponent a cada oferta
Bmax= Baixa màxima d’entre les presentades en la licitació

5. AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA MÍNIM EXIGIT (10 punts)
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el major període de garantia
respecte les reparacions efectuades (en nombre de mesos) tenint el compte que el període
mínim exigit és de 3 mesos.
A la resta de licitadors la distribució de puntuació es farà aplicant la següent fórmula:
P= (N/Nmax) x 10
P= Puntuació atorgada a cada oferta
Nmax= Ampliació màxima del termini de garantia en mesos de les ofertes presentades
N= Oferta a valorar
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6. SERVEI DE TRASLLAT DE VEHICLES O MAQUINÀRIA (5 punts).
S’atorgaran 5 punts als licitadors que ofereixin un servei gratuït de trasllat de vehicles des
de la Plaça Concòrdia de Calonge i Sant Antoni o bé des del magatzem de la brigada, fins al
taller (per a les intervencions de reparació en què sigui necessari), i retorn a les unitats
d’origen.

LOT 4 (Reparació i subministrament de neumàtics)

1) DESCOMPTE DELS MATERIALS MÉS BAIXOS (NEUMÀTICS I ACCESSORIS NECESSARIS) (50
punts)
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el percentatge de reducció sobre el
preu oficial de catàleg unitari dels neumàtics i accessoris oferts més alt que sigui
admissible. A la resta de licitadors la distribució de puntuació es farà aplicant la següent
fórmula:
Vi= (Bi/Bmax) x 50
Vi= Puntuació atorgada a cada oferta
Bi= Baixa corresponent a cada oferta
Bmax= Baixa màxima d’entre les presentades en la licitació
2) PREUS UNITARIS PER PREU/HORA DEL SERVEI MÉS BAIX (25 punts)
Preu de sortida màxim per preu d’hora 40,00 €
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el percentatge de reducció sobre el
preu unitari per hora del servei de reparació, muntatge i altres serveis relacionats amb
l’objecte del contracte més alt que sigui admissible. A la resta de licitadors se li aplicarà la
següent fórmula:
Vi= (Bi/Bmax) x 25
Vi= Puntuació atorgada a cada oferta
Bi= Baixa corresponent a cada oferta
Bmax= Baixa màxima d’entre les presentades en la licitació
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3) AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA MÍNIM EXIGIT (15 punts)
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el major període de garantia
respecte els neumàtics oferts (en nombre de mesos) tenint el compte que el període
mínim exigit és de 36 mesos (3 anys).
A la resta de licitadors la distribució de puntuació es farà aplicant la següent fórmula:
P= (N/Nmax) x 15
P= Puntuació atorgada a cada oferta
Nmax= Ampliació màxima del termini de garantia en mesos de les ofertes presentades
N= Oferta a valorar
4) PREU UNITARI DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA EN CARRETERA MÉS BAIX (10 punts)
Preu de sortida màxim pel servei d’assistència en carretera 19,00 €
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el percentatge de reducció sobre el
preu unitari del servei d’assistència en carretera més alt que sigui admissible. A la resta de
licitadors la distribució de puntuació es farà aplicant la següent fórmula:
Vi= (Bi/Bmax) x 10
Vi= Puntuació atorgada a cada oferta
Bi= Baixa corresponent a la oferta a valorar
Bmax= Baixa màxima d’entre les presentades en la licitació

LOT 5 (Maquinària de jardiners i subministrament d’elements propis de la maquinària):

1. MILLOR OFERTA RELATIVA AL PREU UNITARI PER HORA DE LA MÀ D’OBRA (40 PUNTS):
(Preu màxim de sortida per cada hora de mà d’obra: 40,00 Euros).
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el major percentatge de descompte
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sobre el preu màxim d’hora fixat segons tipus de lot. A la resta de licitadors se li aplicarà la
següent fórmula:

Vi= (Bi/Bmax) x 40
Vi= Puntuació atorgada a cada oferta
Bi= Baixa corresponent a cada oferta
Bmax= Baixa màxima d’entre les presentades en la licitació

2. DESCOMPTE SOBRE ELS MATERIALS DE REPARACIÓ I DE SUBMINISTRAMENT MÉS BAIX.
(Màxim 35 punts).
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que ofereixi el major percentatge de
descompte sobre el preu unitari oficial que publiqui el fabricant als catàlegs vigents en cada
moment de les peces de recanvi i consumibles. A la resta de licitadors se li aplicarà la
següent fórmula:

Vi= (Bi/Bmax) x 35
Vi= Puntuació atorgada a cada oferta
Bi= Baixa corresponent a cada oferta
Bmax= Baixa màxima d’entre les presentades en la licitació

3. AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA MÍNIM EXIGIT (25 punts)
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el major període de garantia
respecte les reparacions efectuades (en nombre de mesos) tenint el compte que el període
mínim exigit és de 3 mesos.
A la resta de licitadors la distribució de puntuació es farà aplicant la següent fórmula:
P= (N/Nmax) x 25
P= Puntuació atorgada a cada oferta
Nmax= Ampliació màxima del termini de garantia en mesos de les ofertes presentades
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N= Oferta a valorar

Màxima puntuació possible per a cada un dels Lots: 100 punts

Puntuació de la totalitat de criteris

100 PUNTS

Justificació dels criteris de valoració:
Respecte als criteris de valoració emprats per a l’adjudicació dels Lots 1, 2 i 3, s’ha estimat adient
degut al seu volum, valorar un criteri de baixa econòmica amb una proporció de 35 punts per la
baixa més elevada oferta pel preu de mà d’obra, i un total de 30 punts per la baixa més elevada
dels materials i peces de recanvi utilitzades en el servei. Atès el menor volum del servei, s’ha
repartit amb 10 punts la millor oferta en relació amb la revisió anual de vehicles i la mateixa
proporció per al servei d’ITV. Com a criteris de qualitat s’ha optat per oferir 10 punts a aquells
licitadors que ofereixin un termini de garantia més ampli de l’obligatori, i 5 punts a qui ofereixi el
servei de trasllat de vehicles sense cost.
Respecte els criteris de valoració del Lot 4, s’ha optat per puntuar amb 50 punts la millor oferta en
el preu de neumàtics i accessoris a subministrar al tenir en aquest cas més pes econòmic que el
preu mà d’obra. Atès el volum del servei que s’estima necessari, s’ha donat una puntuació de 25 al
menor preu d’hora per mà d’obra en el servei de reparació i canvi de neumàtics.
Tanmateix com a criteri de qualitat s’ha optat per concedir 15 punts respecte a l’ampliació del
termini de garantia dels neumàtics subministrats i 10 punts al licitador que ofereixi el preu mes baix
per la prestació del servei d’assistència en carretera quan aquest sigui sol·licitat.
Respecte el Lot 5, i atès també el volum del cost econòmic, s’han repartit 40 punts per a aquell
licitador que presenti la millor oferta en el preu d’hora, i 35 punts al licitador que presenti el major
percentatge de descompte en materials. La resta, 25 punts i com a criteri de qualitat del servei
ofert, s’ha previst al seva concessió al licitador que ofereixi un termini de garantia més ampli de
l’obligatori.

Justificació de les formules triades per a la valoració dels diferents criteris:
S’han escollit les fórmules que reparteixen els punts d’una forma clara, proporcional i sense
desviacions.
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T. BAIXES PRESSUMPTAMENT ANORMALS O DESPROPORCIONADES
Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals o
desproporcionades sense tenir en compte els criteris sotmesos a un judici de valor per a cada Lot:
a. Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que compleixi els
dos criteris següents:
1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu
sigui superior al 90% de la puntuació total establerta en el plec de clàusules administratives
particulars.
b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que compleixi
els dos criteris següents:
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un
20% a la de l’altra oferta.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del
preu sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa.
c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que
compleixi els dos criteris següents:
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un
10%* a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes econòmiques
presentades.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del
preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de les ofertes i la
desviació mitjana d’aquestes puntuacions.
Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el valor
absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les puntuacions de
totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la mitjana aritmètica
d’aquests valors absoluts.
Justificació:
Aquesta metodologia deriva de l’article 85 del RD 1098/2001 aplicat, matemàticament, quan hi ha
diferents criteris de valoració, de manera que es determini l’oferta desproporcionada atenent tant
al criteri cost com a qualsevol altre que es valori matemàticament.

U. OBLIGACIONS RELATIVES A LA FISCALITAT, PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT, TREBALL I
CONDICIONS LABORALS I DE CONTRACTAR A UN PERCENTATGE ESPECÍFIC DE PERSONES AMB
DISCAPACITAT.
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No es fixen.
U.2. CAUSES DE RESOLUCIÓ PRÓPIES D’AQUEST CONTRACTE A MÉS DE LES RECOLLIDES
LEGALMENT.


L’incompliment de les obligacions contractuals essencials assenyalades en aquest contracte.

V. MODIFICACIONS CONVENIADES DEL CONTRACTE
Modificacions conveniades del contracte

Sí que es preveuen.

En cas afirmatiu, la causa prevista i precisa de modificació del contracte, les condicions, l’abast i
increment màxim de l’import de la modificació per a cada Lot són les següents:
En resultar impossible definir el nombre d’unitats de servei, la modificació consistirà en l’increment
de les necessitats de serveis (nombre d’hores o de material requerit), per sobre del pressupost base
de licitació conforme marca la Disposició Addicional 33ª de la LCSP.
L’import màxim de les modificacions per a cada 20% del previst com a PBL.
Lot correspondrà al següent % del pressupost
base de licitació
W. ACTA D’INICI
Necessitat d’acta d’inici per iniciar la NO
prestació contractada
X. ALTRA DOCUMENTACIÓ QUE S’EXIGEIXI EN EL SOBRE A O B, O PER A L’ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE
X.1. Altra documentació per a l’adjudicació del contracte:


Certificat de l’asseguradora Responsabilitat Civil que determini el número de pòlissa, el
prenedor de l’assegurança, el beneficiari, import de la cobertura, cobertures així com la seva
vigència.



Declaració responsable que reculli els compromisos a que fa referència l’apartat J3 de la
memòria (adscripció de mitjans personals o materials per a l’execució del contracte):
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 L’adjudicatari s’ha de comprometre a adscriure a l’execució del contracte al llarg de la
seva vigència, a 2 persones amb un mínim de 2 anys d’experiència i amb un dedicació del
25% de la seva jornada.
 Acreditació del títol d’FPII en automoció (mínim un mecànic)


Permís d’obertura i llicència d’activitat atorgada i en vigor per a la realització de l’activitat
dins d’un radi de 15 quilòmetres fixats des de la Plaça Concòrdia de Calonge

Y. CONTRACTE AMB MENORS SERVEIS
Les activitats del servei objecte de licitació NO
impliquen contacte habitual amb menors

AREA DE SEGURETAT CIUTADANA I ESPAI PÚBLIC
El regidor/a,
Josep Darnés i Juanals
Calonge, a la data de la signatura electrònica

El cap,
Carles Roselló i Pujol
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ANNEX 1: Càlcul del VEC Preu d’hora de de mà d’obra en tots els Lots
Per al càlcul del preu de sortida de l’hora de mà d’obra, s’han tingut en compte els costos salarials
estimats a partir del Conveni laboral de referència (Conveni col·lectiu de treball del sector de les Indústries
siderometal·lúrgiques de la província de Girona, per als anys 2018-2020) - Codi de Conveni 17000305011994.
Segons el quadre de retribucions salarials prevista per a l’exercici 2019:
-Categoria: Grup 5
-Salari anual 21.219,06 €
-Salari diari: 49,93 €
COSTOS DIRECTES:
-Preu hora operari: .......................................... 6,24 €
-Seguretat Social: ...........................................1,92 €
COSTOS INDIRECTES:
-Despeses d’ immovilitzat............................ 14,90 €
-Material i Eines........................................... 10,55 €
-Despeses generals (13%)......................... 4,37 €
BENEFICI INDUSTRIAL:
6%.............................................................

TOTAL PREU/HORA

2,02 €

40 € S/ iva

S’ha determinat el preu d’hora de mà d’obra en la quantitat de 40,00 € (preu màxim de sortida). S’ha de
tenir en compte que sobre aquest preu d’hora màxim establert, els licitadors que presentin oferta han
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d’adequar la seva oferta al preu per hora de cada lot, tenint en compte que l’hora per mà d’obra és
diferent atenent al tipus de vehicle que composa cada LOT.
Per al càlcul de la resta de preus unitaris fixats, s’ha utilitzat una mitjana dels preus de mercat efectuant
una valoració de la despesa realitzada l´últim exercici.
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