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 municipals i de la maquinària de
jardiners així com el subministrament de recanvis i consumibles de jardineria.

ANUNCI
De l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni pel qual es fa pública la licitació del servei de
manteniment i reparació dels vehicles municipals i de la maquinària de jardiners així com el
subministrament de recanvis i consumibles de jardineria (exp. 2018/5000)
-1 Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Organisme: Ajuntament de Calonge i Sant Antoni.
Número d’identificació: 1703400000.
Dependència que tramita l'expedient: Unitat de Contractació i Serveis Jurídics.
Tipus de poder adjudicador: Administració Pública.
Principal activitat del poder adjudicador: activitat pública.
Central de compres / contractació conjunta: No.
Número d'expedient: 2018/5000.

-2 Obtenció de la documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament de Calonge i Sant Antoni.
b) Domicili: Plaça de la Concòrdia, 7.
c) Localitat i codi postal: Calonge CP: 17251.
d) Codi NUTS: ES512.
e) Telèfon: 972660375.
f) Adreça electrònica: contractacio@calonge.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/calongeisantantoni

b) Horari d’atenció: Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a
l’òrgan de contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació
complementària en l’adreça electrònica que s’indica a l’apartat A de la Memòria i/o PCAP:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/calongeisantantoni
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a) Data límit d'obtenció de documents i informació: la qual és facilitarà almenys 6 dies abans de
què finalitzi el termini fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que l'hagin demanat almenys
12 dies abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions.

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

Codi Segur
electrònic
de Validació
Ajuntament

Url de validació
de Calonge

c6070d5a795a4a65aa03054958426f9a001

https://seu.calonge.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Servei de manteniment i reparació de vehicles municipals i de la
maquinària de jardiners així com el subministrament de recanvis i consumibles de jardineria.
b) Admissió de pròrroga: Si (possibilitat de prorrogar una anualitat més).
c) Divisió en lots i número de lots: Si, cinc lots:
LOT 1: Manteniment preventiu, servei d’ITV, revisió i reparació dels vehicles turismes i remolcs
relacionats a l’annex 1 del PPT.
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.
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).
LOT 4: Adquisició i reparació de Neumàtics per tota la flota de vehicles de l’Ajuntament.
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.
d) Lloc d'execució: Taller de l’empresa que resulti adjudicatària.
e) Termini d'execució: 2 anys.
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codis 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 mòbil)
34913000-0 (Peces de recanvi diverses)
h) Codi NUTS: ES512.
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-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: mixt.
b) Tramitació: ordinari.
c) Procediment: obert.
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electrònica: No.
-5 Pressupost de licitació:
El pressupost base de licitació total és de 121.514,20 € i es desglossa en:
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 €
a) Valor estimat del contracte: El Valor Estimat del contracte és de 170.722,43, que es reparteix
entre els següents LOTS :
LOT
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5

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

-6 Admissió de variants: No.
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: sí (5% del pressupost base de licitació de cada Lot, IVA exclòs).
-8 Requisits específics del contractista:
a)

Classificació (no obligatòria):

LOTS 1, 2, 3 i 4:
- Anterior a l’entrada en vigor del RD773/2015:
Grup Subgrup Categoria
Q
2
A
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- Posterior a l’entrada en vigor del RD773/2015
Grup Subgrup Categoria
Q
2
1
LOT 5:
- Anterior a l’entrada en vigor del RD773/2015:
Grup Subgrup Categoria
Q
1
A
b)

Solvència tècnica i professional: segons consta a l’apartat J del Quadre de Característiques
del PCAP.

-9 Criteris d’adjudicació: segons consta a l’apartat S del Quadre de Característiques del PCAP.
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte:

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 del Quadre de característiques.

 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’avaria, 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.
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-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No.
-12 ACP aplicable al contracte? Sí.
-13 Presentació de les ofertes
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Data límit de presentació: en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de l’endemà
de la data de publicació d’aquest anunci al perfil del contractant.
Documentació que cal presentar: la prevista en el PCAP, obligatoris annexos de 1.1,1.2 i
segons el lot l’annex 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 o 2.5 del PCAP que regeix aquest contacte i la resta
d’annexos si s’escau.
Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació presencial: No.
c.2)Presentació Electrònica: Si.
Possibilitat de presentar ofertes per a un, diversos o tots els lots: Sí.
S’accepta la facturació electrònica: Si
S’utilitza el pagament electrònic: Si

-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Calonge i Sant Antoni.
b) Lloc: Sala de Juntes
c) Data: El primer dijous hàbil, un cop transcorregudes 24 hores després de la finalització del
termini de presentació de les ofertes (si fos inhàbil, es prorrogarà automàticament al següent dia
hàbil).Si el dia d'obertura de proposicions és dissabte o festiu, el termini es prorrogarà
automàticament fins al següent dia hàbil.
d) Hora: 9h o la que es determinarà en l’anunci dels membres de la mesa d’aquesta licitació.
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és públic.
-15 Despeses d'anunci: no n’hi ha.
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català i/o Castellà.
-17 Recurs:


Recurs potestatiu de reposició.
o a) Òrgan competent en procediments de recurs: alcaldia.
o b) Adreça: Plaça Concòrdia, 7 (17251 Calonge).
o c) Termini per presentar recurs: 1 mes.



Recurs d’alçada davant l’òrgan de contractació, si es tracta d’un acte de la Mesa de
Contractació
o
o
o

a) Òrgan competent en procediments de recurs: òrgan de contractació.
b) Adreça: Plaça Concòrdia, 7 (17251 Calonge).
c) Termini per presentar recurs: 1 mes.
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Recurs contenciós administratiu
o
o
o

a) Òrgan competent en procediments de recurs: Jutjat Contenciós.
Administratiu Girona.
b) Adreça: Jutjats Girona.
c) Termini per presentar recurs: 2 mesos.

- 18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la
Unió Europea: No
Calonge i Sant Antoni, a la data de la signatura
L’Alcalde accidental,
Joan Caner i Fernández

