INFORME JUSTIFICATIU PER A L’INICI D’UN EXPEDIENT PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’UN VEHICLE TIPUS
FURGONETA PER LA CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS
AUDIOVISUALS, S.A.

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte d’aquesta concurrència és la contractació per part de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals, SA (en endavant CCMA, SA) del subministrament, d'un vehicle tipus
furgoneta lleugera en reposició d’una altra furgoneta existent a la flota. El nou vehicle es
proposa que sigui 100% elèctric, és a dir “d’emissions zero” tot seguint les indicacions de
l’acord de govern de gener del 2017 i, evidentment, perquè les seves prestacions encaixen amb
l’ús que se li donarà.
El vehicle a substituir serà recomprat per l’adjudicatari dins la mateixa operació.
La codificació de la Classificació estadística de Productes per Activitats (CPA) és la 2910 i la
corresponent nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV) de la Comissió Europea
és la 34100000-8.
Divisió del contracte en Lots:
Aquest contracte no es pot dividir en lots donat que es tracta d’un únic vehicle.
Classificació professional
Per aquest contracte no es requereix classificació professional.
2. NECESSITATS A COBRIR I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE PER A SATISFER-LES
Cal la substitució d’una furgoneta (ST714) que pertany al departament d’Enginyeria i
Infraestructures que actualment està en servei però en un estat interior molt deteriorat per
l’intens ús a que ha estat sotmesa des de l’any 2005 en els diferents serveis de Conducció,
Serralleria i Electricitat.
Vehicle
ST714

Servei
Enginyeria

Matrícula
9676 DPZ

Model
Ford Tourneo Connect

Any
2005

Kms
70.000

Es demanarà un vehicle de similiars característiques però propulsat per un sistema 100%
elèctric seguint criteris de respecte mediambiental amb la compra de vehicles ecològics en la
mesura de lo possible.

3.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
El valor estimat del contracte del nou vehicle és de TRENTA DOS MIL EUROS (32.000€).
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4. - TERMINI DE LLIURAMENT
El subministrament es realitzarà en el termini màxim de 16 setmanes a comptar de l’endemà de
la data de la formalització del contracte d’adjudicació.
5.- CRITERIS DE SOLVÈNCIA
Per aquest tipus de procediment s’eximeix els licitadors de l’acreditació de la solvència
econòmica i financera i tècnica o professional.
6.- PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
Atès el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i
d’acord amb l’estipulat en l’article 159 apartat 6, el contracte s’adjudicarà pel procediment obert
simplificat
7.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
L’òrgan de contractació seleccionarà el licitador tenint en compte com a únic criteri de valoració
l’import de l’oferta econòmica.
Oferta econòmica
Valoració tècnica: Termini lliurament i garantia

85 Punts
15 Punts

8.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE
Els dos responsables del contracte per part de la CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS
AUDIOVISUALS, SA (CCMA, SA) seran el Sr. Lluís Grau i el Sr. Francesc Segura.

Lluís F. Grau Bruni
Enginyeria i Infraestructures
Sant Joan Despí, 9 de juliol del 2018
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