AJUNTAMENT DE PALAMÓS

ANUNCI DE FORMALITZACIÓ
1.- Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Palamós
b) Número d’identificació: P1712500F
c) Domicili: carrer Major, 56 Palamós CP: 17230
d) Codi NUTS: ES512
e) Obtenció de documentació i informació
-Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
-Telèfon: 972600026 Extensió 323
-Fax: 972316110
-Adreça electrònica: contractacio@palamos.cat
-Adreça d'Internet del perfil del contractant: http://seu.palamos.cat
f) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública.
g) Principal activitat del poder adjudicador: administració local.
2.- Objecte del contracte.
a) CPV: 34144900-7. Vehicles elèctrics.
b) Codi NUTS del lloc d’execució del contracte: ES512
c) Descripció de l'objecte: subministrament, mitjançant la modalitat d’arrendament amb opció
de compra, de dos vehicles furgoneta elèctrics destinats als serveis de la Brigada municipal.
d) Valor estimat del contracte: 66.240,00€
e) Termini de lliurament: 100 dies naturals.
f) Admissió de pròrroga: NO
3.-Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Contracte de subministrament.
b) Tramitació: ordinària.
c) Procediment: obert simplificat.
4.- Criteris d’adjudicació: criteris plurals que figuren a la clàusula 20 del plec de clàusules
administratives particulars:
4.1.- Millor oferta econòmica: 80 punts.
4.2.- Valor residual: 20 punts.
4.3.-Termini de lliurament: 10 punts.
5.- Data d’adjudicació del contracte: mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 30 de
desembre de 2019.
6.- Ofertes rebudes:
a) Nombre d’ofertes rebudes: 3
b) Empreses d’estat membre o tercer país: 0
c) Ofertes rebudes per via electrònica: 3
7.- Adjudicació del contracte:

AJUNTAMENT DE PALAMÓS

a) Empresa adjudicatària: BANCO SANTANDER SA
b) NIF: A-39000013
c) Adreça: carrer Juan Ignacio Luca de Tena, 11, Edifici Cantabria, planta segona, Madrid (CP
28027).
d) Codi NUTS: ES300.
e) Telèfon: 91 709 87 03
f) Adreça electrònica: lyrinstituciones@gruposantander.es
g) Adreça internet: www.bancosantander.es
h) L’empresa adjudicatària és una gran empresa.
8.- Valor de l’oferta seleccionada: 60.930,24€, IVA inclòs.
9.- Valor i proporció dels contractes que es prevegi subcontractar a tercers: la subcontractació
es regirà pel que disposen els articles 215 i 216 LCSP.
10.- Contracte relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió Europea:
NO
11.- Recursos
1.- Recurs contenciós administratiu.
a) Òrgan competent: Jutjat Contenciós Administratiu.
b) Adreça: Pl. Josep M. Lidón Corbí, 1, 17001 Girona
c) Termini: dos mesos comptats a partir de la notificació de l’adjudicació del contracte,
computats de la manera indicada a la Disposició addicional 15a de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic.
2.- Recurs de reposició (potestatiu).
a) Òrgan competent: òrgan de contractació.
b) Adreça: C/ Major, 56, 17230 Palamós.
c) Termini: un mes des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació del contracte, computats
de la manera indicada a la Disposició addicional 15a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic.
12.- Número d’expedient: 25/2019/5522.
13.- Data de formalització del contracte: 17 de gener de 2020.
L’alcalde,

