ANUNCI
De Transports Municipals del Gironès, S.A.U. (TMG, S.A.U.) pel qual es fa pública
la licitació d'un contracte de subministrament de 2 autobusos elèctrics per a TMG
(actuació P16_L2-20210921-1 i expedient PRTRMU/21/00020, finançada pel “Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea
– Next Generation EU”) (Exp. 092022)
1. Entitat adjudicadora:
a. Organisme: Transports Municipals del Gironès, S.A.U. (TMG, S.A.U.).
b. Número d’identificació: 1707925072.
c. Dependència que tramita l'expedient: Transports Municipals del Gironès, S.A.U.
(TMG, S.A.U.).
d. Tipus de poder adjudicador: Poder Adjudicador No Administració Pública.
e. Principal activitat del poder adjudicador: Transport de viatgers amb autobús.
f.

Número d'expedient: 092022.

2. Obtenció de la documentació i informació:
a. Entitat: Transports Municipals del Gironès, S.A.U. (TMG, S.A.U.).
b. Domicili: Plaça del Vi, núm. 1.
c. Localitat i codi postal: Girona CP: 17004.
d. Codi NUTS: ES512.
e.
f.

Telèfon: 972419010.
Adreça electrònica: contractacio@tmgsau.cat

g. Adreça d'Internet del perfil del contractant:
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https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewD
etail&idCap=24472206
h. Data límit d'obtenció de documents i informació: Sis dies abans de què finalitzi

el termini fixat per a la presentació d’ofertes
i.

Horari d’atenció: De 9:00 a 13:00 hores.

3. Objecte del contracte:
a. Descripció de l'objecte: Contracte de subministrament de 2 autobusos elèctrics

per a TMG.
b. Admissió de pròrroga: No.
c.

Divisió en lots i número de lots: No.

d. Lloc d'execució: Girona.
e. Termini d'execució: L’adjudicatari haurà de subministrar els autobusos abans

d’un termini màxim de 11 mesos, a comptar des de la formalització del
contracte. Els vehicles hauran d’entregar-se totalment acabats, equipats,
revisats i a punt per la matriculació.
f.

Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.

g.

Codi CPV: 34144910-0

h.

Codi NUTS: ES512

4. Tramitació i procediment:
a. Tipus d’expedient: Contracte de subministrament.
b. Tramitació: Ordinari.
c.

Procediment: Obert subjecte a regulació harmonitzada.

d. S’aplica un acord marc: No.
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e. S’aplica una subhasta electrònica: No.

5. Pressupost de licitació:
a. Pressupost base de licitació: 1.203.950,00 euros, IVA inclòs.
b. Valor estimat del contracte: 995.000,00 euros sense IVA.

6. Admissió de variants: No.
7. Garanties:
a. Provisional: No.
b. Definitiva: 5%.
c.

Complementària: 5%.

d. Total: 10%.

8. Requisits específics del contractista:
a. Classificació: Segons Plec de Clàusules Administratives.
b. Solvència: Segons Plec de Clàusules Administratives.

9. Criteris d’adjudicació: Pluralitat de criteris amb base a la millor relació qualitatpreu, incloent criteris NO valorables de forma automàtica i criteris SÍ valorables en
xifres o percentatges de forma automàtica.
10. Condicions particulars per l’execució del contracte: Si:
a. De caràcter Social: Manteniment de les condicions laborals de les persones que

executen el Contracte durant tot el període contractual. L’empresa contractista
ha de mantenir, durant la vigència del Contracte, les condicions laborals i
socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del Contracte,
fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el conveni que sigui
d’aplicació.
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b. De caràcter Mediambiental: Compromís de l’empresa adjudicatària de complir

amb tota la normativa exigible de caràcter mediambiental, així com de
minimitzar els residus metàl·lics i reciclar-los adequadament.
c.

De caràcter Ètic: Compromís de l’empresa adjudicatària d’adoptar una conducta
èticament exemplar i conforme als principis transversals del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència.

11. Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: Sí. Es publicarà en el sitio web de
TED

el 29/04/2022.

12. ACP aplicable al contracte? No.
13. Presentació de les ofertes:
a. Data límit de presentació: 03/06/2022
b. Documentació que cal presentar: 3 sobres digitals.
c. Presentació d’ofertes: Sobre digital. Segons Plec de Clàusules Administratives

Particulars
•

c.1) Presentació presencial: No.

•

c.2) Presentació Electrònica: Si.

14. Obertura de proposicions:
a. Entitat: Transports Municipals del Gironès, S.A.U. (TMG, S.A.U.).
b. Lloc: Ajuntament de Girona – Àrea de mobilitat.
d. Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les

proposicions no és públic (art. 157.4 de la LCSP).
15. Despeses d'anunci: NO.
16. Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català o Castellà.
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17. Recurs:
a. Òrgan competent en procediments de recurs: Recurs especial de contractació al
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.
18. Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb
fons de la Unió Europea: Sí. L’objecte del contracte està finançat en el marc del
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) (Fons Europeu Next
Generation)

i

s’emmarca

en

l’actuació

P16_L2-20210921-1

i

expedient

PRTRMU/21/00020.

Girona, a data de la signatura electrònica

Francesc de las Heras Bota
Gerent de TMG
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