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ANUNCI
La Junta de Govern Local de data 27 de setembre de 2021, ha acordat l’inici de
l’expedient de contractació del subministrament de combustible per als vehicles
municipals, mitjançant un procediment obert, d’acord amb el següent:
1.- Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Premià de Dalt
b) Dependència que tramita l’expedient: Serveis Territorials– Secretaria.

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l''autenticitat del document a
https://bpm.premiadedalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el ''Codi Segur de Verificació'' que apareix a la capçalera.

2.- Objecte del contracte
El contracte tindrà com a objecte el subministrament de combustibles carburants per
al conjunt de vehicles i maquinària de la flota municipal de l’Ajuntament de Premià de
Dalt per al desenvolupament ordinari de les tasques de gestió del municipi, d’acord
amb les condicions que figuren en el Plec de Condicions Tècniques.
3.- Tramitació i procediment d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
4.- Divisió en lots
L’objecte del contracte es divideix en els següents LOTS:
Lot 1: Subministrament de combustible per vehicles municipals (benzina)
Lot 2: Subministrament i transport de combustible d’automoció i maquinària
municipal en dipòsit (gasoil)

5.- Pressupost base de licitació:
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El pressupost de licitació anual d’ambdós lots és de 27.296,75 € , (IVA exclòs) al que li
correspon màxim la quantitat de 5.732,32 € en concepte d’IVA (21%), el que fa un
pressupost màxim de 33.029,07 € amb IVA.
Per cada lot, el pressupost base de licitació màxima anual és el següent:
Lot 1: Subministrament de combustible per vehicles municipals (benzina)
PRESSUPOST BASE SENSE IVA IVA (21%)
PRESSUPOST BASE AMB IVA
8.520,76 €
1.789,35 €
10.310,11 €

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l''autenticitat del document a
https://bpm.premiadedalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el ''Codi Segur de Verificació'' que apareix a la capçalera.

Lot 2: Subministrament i transport de combustible d’automoció i maquinària
municipal en dipòsit (gasoil)
PRESSUPOST BASE SENSE IVA
IVA (21%)
PRESSUPOST BASE AMB IVA
18.775,99 €
3.942,95 €
22.718,94 €
6.- Valor estimat del contracte
El VE és de 131.024,40 euros. Aquesta xifra inclou l’import total que podria ser
retribuït el contractista, incloent possibles modificacions, entre d’altres conceptes, tot
d’acord la previsió de l’article 101 LCSP.
Aquestes modificacions vindran determinades per el possibles increments en l’activitat
o bé, per la incorporació de nous vehicles.

Import pressupost:
Import pròrroga:
Import modificació:
Total:
Estimat del Contracte)

27.296,75 €

sense IVA.

81.890,25
21.837,40 €
131.024,40 €

sense IVA.
sense IVA.
sense IVA. (= Valor
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7.- Durada i possibles pròrrogues
La durada del contracte serà d’1 ANY a comptar des del dia 1 de gener de 2022, o bé, si
es formalitza posteriorment, a partir de la data de formalització.
El contracte es podrà prorrogar amb un màxim de 3 anys més per períodes d’un any
(1+1+1+1).

8.- Garanties:
No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa
l’article 159.4.b) LCSP.

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l''autenticitat del document a
https://bpm.premiadedalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el ''Codi Segur de Verificació'' que apareix a la capçalera.

No s’exigeix la constitució de garantia definitiva, de conformitat amb allò que disposa
l’article 107 LCSP.
9.- Termini de garantia:
No es fixa un termini de garantia.

10.- Requisits específics del contractista:
Els que s’indiquen en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i en el Plec de
Prescripcions Tècniques.

11.- Obtenció de documentació i informació:

a) Perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/
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b) Ajuntament de Premià de Dalt, Departament de Secretaria, Plaça de la fàbrica
núm. 1 CP 08338, telèfon: 93.693.15.15.
12.- Data límit presentació:
Es concedirà un termini de 15 dies naturals per a presentar la documentació, comptats
des de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació al Perfil del Contractant.

13.- Presentació de la documentació:

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l''autenticitat del document a
https://bpm.premiadedalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el ''Codi Segur de Verificació'' que apareix a la capçalera.

Es presentarà en DOS SOBRES ELECTRÒNICS dins del qual s’inclourà la documentació
que s’estipula a la clàusula 13) del Plec de Clàusules Administratives Particulars
aprovat.
Les proposicions es presentaran mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya, accessible a l’adreça web:
https://contractaciopublica.gencat.cat
Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document a la data que hi figura.
Josep Triadó i Bergés
Alcalde – President
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