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Número de Referència: DX634V52JHMC

SERVEI DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I INVERSIONS
UNITAT DE CONTRACTACIÓ

ANUNCI
1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament de Manresa.
Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractació, Patrimoni i
Inversions.
P-0811200-E
Plaça Major, 5
08241 Manresa
Codi NUTS ES51
Telf. +34 93 878 23 58
Fax +34 93 878 23 98
www.manresa.cat
contractacio@ajmanresa.cat
b) Disponibilitat dels plecs:
https://www.manresa.cat/web/article/4247-perfil-del-contractant
www.vortalgov.es
c) Tipus de poder adjudicador i principal activitat
Entitat local. Serveis públics generals.
d) Número d’expedient: CON.EXP 2020000037
2. Objecte del contracte.
a) Tipus de contracte: subministrament
b) Codi CPV
CPV 09132000-3 Gasolina
CPV 09132000-4 Gasolina sense plom
CPV 09132000-5 Gasolina amb plom
CPV 09132000-7 Gasoils
CPV 09132000-8 Gasoil
CPV 09132000-9 Combustible per a motors dièsel
Descripció de l’objecte: L’objecte de la present licitació és el subministrament
de carburant i altres productes d’automoció pels vehicles de la flota de
l’Ajuntament de Manresa, així com maquinària industrial i altres estris
(tallagespes, eines, grups electrògens), mitjançant un sistema de control amb
targeta electrònica.
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Característiques del subministrament.
Els tipus de carburant i productes d’automoció que es requereixen són els
següents:
Gasolina sense plom 95
Gasolina sense plom 98
Diesel d’automoció
Mescla de motocicletes de dos temps
Lubricants diversos
Altres productes d’automoció i manteniment (líquid per a radiadors, líquid de
frens, aigua destil·lada, neteja-parabrises...)
Altres productes d’automoció que puguin aparèixer al mercat.
El licitador ha de disposar, com a mínim, d’un punt de subministrament o
estació de servei al terme municipal de Manresa.
c) Lloc d’execució / lliurament: Manresa. Codi NUTS ES511
d) VEC
El valor estimat global del contracte (VEC), és de cent cinquanta mil vuit-cents
vuitanta-cinc euros amb vuitanta-sis cèntims (150.885,86 €), IVA no inclòs
El preu de licitació (IVA inclòs) és de 86.939 €.
Termini del contracte: El contracte s’iniciarà en la data que es fixi en el
moment de la seva formalització (previsiblement, a 1 de gener de 2021) i
finalitzarà el dia 31 de desembre de 2021.
L’Ajuntament de Manresa podrà, si ho creu convenient, renovar-lo per una
nova anualitat.
e) No admissió de variants.
f)

Tramitació i procediment d’adjudicació.
- Tramitació: ordinària
- Procediment: obert.

g) Solvència econòmica y tècnica
SOLVÈNCIA ECONÒMICA
Mitjançant el volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit a
l’any de més volum de negoci dels tres últims acabats ha de ser almenys una
vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte si la seva durada és superior a
un any (això és, 113.164,40 €).
SOLVÈNCIA TÈCNICA
Mitjançant una relació dels principals subministraments efectuats en els últims
tres anys que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, d’aquests.
Els serveis 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, si manca aquest certificat, mitjançant una declaració de
l’empresari.
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Amb el requisit mínim que l’import anual acumulat l’any de més execució sigui
igual o superior al 70% de l’anualitat mitjana del contracte (això és, 52.810,05
€).
h) Lots: La divisió en lots, en aquest cas no és possible, atès que el
fraccionament de l’aprovisionament en diferents subministradors en faria més
complexa i ineficient la gestió de tots els vehicles de la flota, i el control de
consum.
i)

Criteris de valoració:
Concepte
Oferta econòmica

Puntuació màxima
fins a 95 punts

Es puntuarà el percentatge de descompte ofertat sobre el preu
unitari vigent en cada moment, a l’estació de servei, per a
cada tipus de carburant.
L’oferta que presenti el percentatge de descompte més alt
obtindrà la màxima puntuació.
La resta d’ofertes seran valorades de forma proporcional.





Oferta gasolina sense plom 95 45 punts
Oferta gasolina sense plom 98 3 punts
Oferta dièsel
45 punts
Oferta mescla motocicletes
de dos temps
2 punts

Vals de rentat de vehicles gratuït

fins a 5 punts

Els licitadors obtindran 1 punt per cada 50 vals de
rentats gratuïts que anualment proporcionin a
l’Ajuntament de Manresa.

j)

Presentació de les ofertes.
a) Data límit de presentació: 5 de novembre de 2020 a les 14.00h
b) Presentació: únicament en format electrònic, mitjançant la presentació de
les proposicions (sobre electrònic) a través de la plataforma de
contractació pública electrònica que, l’Ajuntament de Manresa, posa a la
seva disposició des de la següent adreça web www.vortalgov.es o també
a
l’enllaç
directe
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=Ayt
oManresa, garantint-se en tot moment la lliure concurrència, no
discriminació i restricció d’accés a dit procediment.
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c) El licitador està obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos
d) Obertura de pliques:
L’obertura dels sobres es farà a través de la plataforma electrònica pública
VORTALgov.
La valoració de les ofertes s’efectuarà automàticament mitjançant
dispositius informàtics.
L’obertura dels sobres número 2 es celebrarà en acte públic, prèvia
convocatòria publicada al Perfil del contractant.
k) La facturació serà electrònica.

L’alcalde president
Marc Aloy Guàrdia

