Títol informe justificativa per la contractació de subministrament d’un vehicle
tipus furgoneta amb destinació a la Brigada municipal de l’Ajuntament de
Constantí. Exp. 980/2019.
Unitat que promou la contractació: Contractació
1. OBJECTE
*Objecte del contracte: subministrament d’un vehicle tipus furgoneta amb destinació a la
Brigada municipal de l’Ajuntament de Constantí.
*CPV: 34130000-7
*Fraccionament en lots:
Si,
No, des del punt de vista tècnic, no es factible la divisió per lots al tractar-se d’un únic bé.
Es reserva el dret a participar en el procediment a centres Especials d'Ocupació
d'iniciativa social o empresa d'inserció o altres organitzacions:
Si,
No
2. NECESSITA I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE
*Justificació de la necessitat i adequació de la contractació:
Actualment l’Ajuntament de Constantí no disposa de cap vehicle, amb excepció d’un
camió-grua, per poder realitzar el transport del material necessari per la realització de
qualsevol acte que promou l’Ajuntament de Constantí, així com pel transport necessari de
les eines i material per la feina que desenvolupa la Brigada Municipal. En diverses ocasions
ha estat necessari llogar un vehicle d’aquest tipus per desenvolupar la feina corresponent.
Per aquests motius es considera necessari iniciar un expedient de contractació pel
subministrament d’una furgoneta destinada a la Brigada Municipal.
3. DADES ECONÒMIQUES
Sistema determinació del pressupost:
Components de la prestació
Unitats de temps
Unitats d'execució
Tant alçat
Honoraris per tarifes
*Valor estimat del contracte: 20.000,00€ (IVA exclòs).
*Revisió de preus:
No
Si de conformitat amb la memòria adjunta.
*Subrogació de personal:
No
Si
*Existència de crèdit
Aplicació pressupostària: 15322-624
Exercici: 2019
Import: 24.200,00€ IVA inclòs
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Andrés Caballero Gómez-Casero (1 de 1)
Ingeniero industrial municipal
Data Signatura: 11/04/2019
HASH: 934fc71a1bee5d27aab5a21d2e429543

INFORME DEL SERVEI

Percentatge IVA:21%
És adequada la valoració que s’incorpora a l’expedient sobre les repercussions
del nou contracte en relació als compliments dels principis d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera:
Si.
No
4. PROPOSTES AL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ
Procediment:
Obert
Obert Simplificat
Obert Simplificat sumari
Negociat amb publicitat
Negociat sense publicitat
Restringit
Adhesió acord marc
Contracte harmonitzat:
Si
No
Utilitzant mitjans electrònics:
Si
No
*Condicions especials d'execució del contracte:
Condiciones de caràcter ambiental:
El vehicle dièsel que es subministri compleixi amb els nivells d'emissió Euro 6, el que
constarà en la documentació del vehicle o bé s'acreditarà per part del subministrador.

Prorrogable:
Si,
No
Garantia provisional:
Si
No
Termini de garantia previst: 2 anys
Criteris de solvència per a la selecció dels licitadors:
Estan capacitades per contractar les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar i que acreditin la seva solvència
econòmica en els termes de l'art. 87 del LCSP i, en particular, mitjançant:
- Declaració sobre el volum mínim de negoci, referit al millor exercici dins del decurs dels
últims tres anys disponibles, ha de ser al menys a una vegada i mitja del valor estimat del
contracte, és a dir, com a mínim 30.000,00 €.
El mitjà d'acreditació seran els comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil,
si l'empresa hi estigués inscrita; en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en què
hagi d'estar inscrita. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil
acreditaran el volum anual de negocis mitjançant llibres d'inventaris i comptes anuals
legalitzats pel Registre Mercantil.
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*Durada: S'estableix un termini màxim de lliurament dels vehícles de 3 mesos des de la
data de signaturadel contracte.

I la seva solvència professional o tècnica en els termes de l'art. 89 del LCSP i, en
particular, mitjançant:
- Declaració dels principals subministraments realitzats d'igual o similar naturalesa
que els que constitueixen l'objecte del contracte durant els darrers tres anys, indicant el
model de vehicle i el seu equipament, l'import, la data i el destinatari. S'estableix un mínim
d'una mitjana anual de 5 vehicles d'aquests característiques en els darrers 3 anys.
El mitjà d'acreditació serà el certificat expedit per l'òrgan competent quan la destinatària
sigui una entitat pública i quan sigui subjecte privat mitjançant certificat expedit per aquest
o a falta d'aquest mitjançant declaració de l'empresa.
Es requereix compromís de dedicar o adscriure al contracte: No

Criteris objectius:
1. Criteris avaluables de forma automàtica (fins a 100 punts)
1.1.- Oferta econòmica (fins a 60 punts).
La puntuació de l'oferta econòmica es realitzarà d'acord amb la següent fórmula:
Pv = 60 x Ob/Ov
on:
Pv = Puntuació de l'oferta a valorar
Ob = Oferta econòmica més baixa
Ov = Oferta a valorar
1.2.- Millores en les emissions de gasos contaminants (fins a 10 punts)
Els licitadors presentaran les dades d'emissions de CO2 expressat en grs/km per a consum
urbà. S'haurà d'acreditar l'obtenció d'aquestes dades d'emissions d'acord amb la normativa
vigent en el moment de la presentació de l'oferta. S'atorgarà la màxima puntuació a
l'empresa que presenti l'índex més baix d'emissions i la resta es valoraran proporcionalment
d'acord amb la següent fórmula:
Pv = 10 x Eb/Ev
on:
Pv = Puntuació de l'índex d'emissions a valorar
Eb = Índex d'emissions més baix ofertat
Ev = Índex d'emissions a valorar
1.3.- Millora del termini de garantia (fins a 10 punts)
Els licitadors podran presentar ampliacions en el termini de garantia no condicionades.
Aquestes ampliacions tindran un abast idèntic al dels dos primers anys de garantia, sense
cap limitació.
S'atorgarà la màxima puntuació a l'empresa que presenti el termini de garantia més gran i
la resta es valoraran proporcionalment d'acord amb la següent fórmula:
Pv = 10 x Gv/Gm
on:
Pv = Puntuació del termini de garantia a valorar
Gb = Termini de garantia més gran ofertat
Gv = Termini de garantia a valorar
1.4.- Revisions de manteniment del vehicle (fins a 5 punts)
Els licitadors podran incloure en les seves ofertes una o més de les revisions que el manual
de manteniment del vehicle ofertat estableixi. Aquestes revisions inclouran tots els
materials i la mà d'obra, referits a operacions de manteniment i conservació, i no inclouran
les reparacions derivades d'accidents o deteriorament de la carrosseria i/o tapisseria per l'ús
normal habitual del vehicle. Els licitadors indicaran el número de revisions que inclouen a la
seva oferta acompanyat del manual de manteniment del vehicle ofertat. S'atorgarà la
màxima puntuació a l'empresa que presenti el número de revisions més gran i la resta es
valoraran proporcionalment d'acord amb la següent fórmula:
Pv = 5 x Rv/Rm
on:
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Criteris per adjudicar el contracte:

Pv = Puntuació del termini de garantia a valorar
Rb = Número de revisions més gran ofertat
Rv = Número de revisions a valorar
No es valoraran les ofertes presentades per a aquest criteri que no vinguin acompanyades
del manual de manteniment del vehicle ofertat.
1.5.- Proximitat del taller en el qual es realitzaran les revisions, reparacions i manteniment
del vehicle (fins a 5 punts).
- Proximitat fins a de 10 Km. (5 punts).
- Proximitat de més de 10 a 25 Km. (2,5 punts).
- Proximitat de més de 25 km. (1 punt).
1.6.- Vehicle de substitució (fins a 10 punts).
S’oferirà un vehicle de substitució de les mateixes característiques que el que figura a la
licitació pel temps que el vehicle estigui en el taller en els casos de revisions i reparacions
de més d’un dia de feina.
Criteris subjectius: No
Modificació del contracte:
No
Si
*Responsable del contacte: Andrés Caballero Gómez-Casero
Documentació adjunta:
Memòria justificativa de la revisió de preus de conformitat amb la RD 55/2017, de 3 de
febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de
l'economia espanyola aprovada per l'òrgan de contractació.
Obres: Projecte d'obres i acta de replanteig
Concessió de serveis: Estudi de Viabilitat
Concessió d'obres: Avantprojecte de construcció i explotació d'obres
Serveis: Informe d'insuficiència de mitjans.
Plec de prescripcions tècniques (PPT)

Signatura responsable unitat gestora
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Informe procediment per altres mitjans no electrònics.

