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1) Definició de l'objecte de l’alienació
És objecte del present plec l’alienació promoguda per la Subdirecció de Logística, de
diversos vehicles de la Diputació de Barcelona per a transferència o desballestament,
dividit en 8 lots.
Aquesta alienació es realitza a través dels lots següents:
Vehicles per a transferència:
LOT 1 - Vehicles per a transferència
Matrícula

Marca

Model

B0845VX
1142BGM
1146BGM

Nissan
Volkswagen
Volkswagen

Primera
Passat
Passat

ITV fins

Llibre
manteniment
10/17
no
03/18
no
03/18
no
Preu de licitació lot 1

Quilòmetres
110.864
199.577
173.830
4.165 €

LOT 2 - Vehicles per a transferència
Matrícula

Marca

Model

8184BNS
8186BNS
8183BNS

Seat
Seat
Seat

Ibiza
Ibiza
Ibiza

ITV fins

Llibre
manteniment
11/17
no
10/17
no
10/17
no
Preu de licitació lot 2

Quilòmetres
165.302
190.206
181.310
1.701 €

LOT 3 - Vehicles per a transferència
Matrícula

Marca

Model

6269BTF
B0641XC
B0642XC
B1155UJ

Seat
Seat
Seat
Seat

Ibiza
Ibiza
Ibiza
Ibiza

ITV fins

Llibre
manteniment
02/18
no
09/17
no
07/17
no
08/17
no
Preu de licitació lot 3

Quilòmetres
150.194
162.810
164.678
133.841
2.254 €

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 908045625272aa519335 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 3

Àrea de Presidència
Servei de Contratació
Exp. 2017/0003846 (pàg. 4)
Londres, 55, 5a. 08036 Barcelona
Tel. 934 022 564 · Fax 934 020 647
s.contractacio@diba.cat ·www.diba.cat

LOT 4 - Vehicle per a transferència
Matrícula

Marca

Model

B8622OW

Honda

CB250

ITV fins

Llibre
manteniment
12/18
no
Preu de licitació lot 4

Quilòmetres
35.612
105 €

LOT 5 - Vehicles per a transferència (*)
Matrícula

Marca

Model

ITV fins

Llibre
manteniment

Quilòmetres

7523FGH

Audi

A6

02/15

si

149.110

Preu de licitació lot 5

3.941 €

(*) vehicle que necessita reparació per ser operatiu per avaria de motor que afecta a la compressió d’un
cilindre.

LOT 6 - Vehicles per a transferència
Matrícula

Marca

Model

9488DVW
9663DVW
8655BZX

Seat
Seat
Nissan

Ibiza
Ibiza
Primera

ITV fins

Llibre
manteniment
04/18
no
05/18
no
05/18
no
Preu de licitació lot 6

Quilòmetres
140.789
126.373
160.038
1.911 €

LOT 7 - Vehicles per a transferència
Matrícula

Marca

Model

6394BTF
8780DKC

Seat
Seat

Ibiza
Ibiza

ITV fins

Llibre
manteniment
02/19
no
06/18
no
Preu de licitació lot 7

Quilòmetres
141.616
136.530
1.281 €

Vehicles per a desballestament:
LOT 8 - Vehicles per a desballestament
Matrícula
B2347WJ
7877BGK
9691DBF
B0891SY

Marca
Hyundai
Hyundai
Peugeot
Peugeot

Model
Galloper
Galloper
Partner
Bòxer

Quilòmetres
198.885
256.338
189.388
416.747

Tara (kg)
1.745
1.745
1.220
1.925
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B4727WL
1645GMN
B7990VJ
9359BLS
B2803VJ
C5997BFF
6021GGP

Peugeot
Bòxer
87.370
Peugeot
Partner
322.433
116.146
Seat
Inca
Seat
Ibiza
91.611
208.820
Seat
Ibiza
Derbi
Atlantis
13.022
Mega PE
9v/BA
2.788
(elèctric)
Preu de licitació lot 8 (Tara total x 0,15 €)

1.780
1.407
1.165
1.028
1.028
91
675
2.071,35 €

-ADVERTÈNCIAEls licitadors es podran presentar a un o més lots. S’exclourà del lot en qüestió
el licitador l’oferta del qual sigui inferior al preu de licitació.
Els vehicles de la present alienació estaran en exposició, per als licitadors que ho
sol·licitin, durant 10 dies laborables a comptar des de la publicació de l’anunci de
licitació en el perfil de contractant de la Diputació de Barcelona (clàusula 6 del present
plec)
El lloc d’exposició serà el Parc Mòbil de la Diputació de Barcelona situat al carrer
Portlligat, 37-39, 08042 de Barcelona. Per concretar la visita, els licitadors hauran
d’enviar correu electrònic a l’adreça sdlo.pmobil@diba.cat 48 hores indicant dades i
telèfon de la persona física o jurídica interessada abans de la data de visita i esperar
confirmació. Podran comparèixer acompanyats d’un pèrit o de la persona que
considerin adient, per tal de comprovar l’estat real dels mateixos.
2) Necessitat i idoneïtat de l’alienació
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’alienació, la divisió en lots, la
justificació del procediment i del criteri d’adjudicació estan acreditats en l’Acte
d’Iniciació.
3) Naturalesa i règim jurídic
En tractar-se d’una alienació de béns de caràcter patrimonial, s’han de tenir en compte
els articles 5 i 80 de la Llei de Bases 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local, que disposen que les entitats locals tindran plena capacitat jurídica per
adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe de béns i que els
béns patrimonials es regularan per la legislació específica i, en el seu defecte, per les
normes de dret privat.
Així, el règim jurídic de l’alienació de béns està constituït:
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1) pel que fa a la preparació i procediment de venda, a més del present Plec de
condicions economicoadministratives:
 en primer lloc, per aplicació directa els articles bàsics de la Llei 33/2003 de 3 de
novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques (LPAP), del Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003
de 28 d’abril (TRLMRLC); i del Reglament de Patrimoni dels ens locals, aprovat pel
Decret 336/1988, de 17 d’octubre.


en segon lloc, s’aplica de manera subsidiària, en tot allò no previst a l’anterior
normativa d’aplicació directa, la legislació no bàsica de l’esmentada LPAP i el
Reglament General de la LPAP, aprovat pel RD 1373/2009, de 28 d’agost
(RGLPAP).

Així mateix i de forma supletòria, resulten d’aplicació els principis de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), per resoldre els dubtes i
llacunes que es puguin presentar ja que és un contracte exclòs del seu àmbit, de
conformitat amb el disposa el seu art. 9.
2) Pel que fa als efectes i extinció, s’aplicaran la LPAP i les normes de dret privat.
4) Tramitació de l’expedient i procediment d’alienació
L’alienació tindrà lloc mitjançant subhasta pública a l’alça amb presentació d’ofertes en
sobre tancat, d’acord amb el que preveu l’article 143 de la LPAP i l’article 122 del
RGLPAP.
5) Preu de licitació
La subhasta es realitzarà en sobre tancat, en el que els licitadors podran presentar una
única oferta per un o més lots, de conformitat amb els models corresponents que
consten com a annexos del Plec, segons el lot, en la qual hauran d’igualar o superar
l’import establert a la clàusula 1 com a preu de licitació dels lots a què licitin. Resultarà
adjudicatari de cada lot qui hagi formulat la proposició més elevada.
Els adjudicataris estan obligats al pagament dels impostos i taxes que siguin
procedents.
6) Perfil de contractant
Per a consultar els plecs i la resta de documents relacionats amb la present alienació,
així com la composició de la Mesa de Contractació, si és procedent, s’ha d’accedir al
Perfil de contractant a través de l’adreça següent:
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7) Requisits i condicions dels licitadors
Poden participar en la subhasta totes aquelles persones físiques o jurídiques que
tinguin capacitat per contractar, d’acord amb les normes del Codi civil, en particular,
per al contracte de compravenda.
No poden ser adquirents les persones que hagin sol·licitat o estiguin declarades en
concurs de creditors, hagin estat declarades insolvents en qualsevol procediment,
estiguin subjectes a intervenció judicial o hagin estat inhabilitades de conformitat amb
la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, així com les que incorren en els supòsits que
preveu la normativa sobre incompatibilitats.
Les persones jurídiques acreditaran la capacitat d’obrar mitjançant escriptura de
constitució, estatuts o acta fundacional, degudament inscrits, si procedeix en el registre
públic que correspongui. Si es tracta de persones físiques o jurídiques no espanyoles
d’Estats membres de la Unió Europea justificaran la mateixa d’acord amb el que
preveu la LCSP. Els licitadors proposats com adjudicataris hauran d’acreditar la seva
capacitat d’obrar d’acord amb el que es preveu a la clàusula 11 del present plec.
No podran prendre part en la licitació les persones físiques o jurídiques que hagin
intervingut en el procediment d’alienació (taxació dels béns o altres supòsits).
En cas de vehicles per a desballestament, només podran licitar els centres
autoritzats de tractaments o instal·lacions de recepció regulats pel Real Decret
20/2017, de 20 de gener, sobre els vehicles al final de la seva vida útil. Els licitadors
proposats com adjudicataris hauran de presentar l’acreditació de centre autoritzat
d’acord amb el que es preveu a la clàusula 11 del present plec.
8) Acceptació dels licitadors
La presentació de la proposició per part del licitador comporta l’acceptació
incondicional de la totalitat del contingut del present plec de condicions, que el licitador
ha examinat els vehicles objecte d’alienació i, per tant, que admet el seu estat real i
que accepta rebre’ls en les condicions de conservació i estat tècnic en què es trobin,
renunciant a les accions que sobre sanejament i vicis ocults es preveuen en l’article
1486 del Codi Civil.
En aquest sentit, el licitador renuncia a qualsevol reclamació en cas de resultar
adjudicatari, així com a reclamar per evicció o vicis ocults del bé objecte d’alienació.
Igualment, el licitador accepta:
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Que el trasllat dels vehicles es farà al seu càrrec i sota la seva
responsabilitat i, en el cas que es destinin a nova circulació (transferència),
les eventuals reparacions i la pertinent tramitació administrativa (canvi de
titularitat i pas de la ITV) aniran també al seu càrrec, així com la
contractació de la seva pròpia assegurança obligatòria.



Que els vehicles es lliuraran sense cap càrrega impositiva i amb la
preceptiva assegurança fins el moment del canvi de titularitat. Un cop
acreditat el canvi de titularitat, la Subdirecció de Logística autoritzarà la
retirada dels vehicles i procedirà a donar de baixa l’actual assegurança
obligatòria.



En el cas dels vehicles destinats al desballestament, es compromet:
 a destinar-los de forma immediata al seu desballestament
 a complir amb la normativa sobre retirada i destrucció de
vehicles, especialment pel que fa a les obligacions
mediambientals i de descontaminació.



Que exonera a la Diputació de Barcelona de qualsevol dany, despesa o
impost relacionat amb el vehicle des del moment del seu lliurament.

9) Documentació a presentar per tots els licitadors
Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a l’anunci de
licitació, mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada a la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública de Catalunya, accessible en el perfil de contractant
(https://seuelectronica.diba.cat) de la Diputació de Barcelona.
Tota la informació relativa al Sobre Digital es pot consultar en el document
“Instruccions sobre l’ús de mitjans electrònics en els procediments de
contractació” publicat en el perfil de contractant de la Diputació de Barcelona.
Qualsevol dubte en relació a la presentació d’ofertes es pot consultar al Servei de
Contractació a l’adreça electrònica scon.publicitat@diba.cat i al telèfon 93.402.06.41
de dilluns a divendres laborables, de 9.00 a 14.00 hores i de dilluns a dijous de 15:00 a
17:00 hores ( excepte el mes d’agost que no hi haurà atenció al públic per les tardes).
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües
cooficials de Catalunya, signada electrònicament, en un únic sobre digital, en els
termes següents:
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SOBRE ÚNIC
Contindrà la documentació administrativa següent:


Declaració responsable, signada electrònicament, per al compliment de les
condicions establertes per contractar amb el sector públic conforme a la
normativa nacional, d’acord amb el model que consta com a Annex 1 al
PCAP



Proposició econòmica, signada electrònicament, d’acord amb els següents
models (en funció del nombre de lots als que es vulgui presentar):
Annex 2: Model de proposició econòmica. LOT 1
Annex 3: Model de proposició econòmica. LOT 2
Annex 4: Model de proposició econòmica. LOT 3
Annex 5: Model de proposició econòmica. LOT 4
Annex 6: Model de proposició econòmica. LOT 5
Annex 7: Model de proposició econòmica. LOT 6
Annex 8: Model de proposició econòmica. LOT 7
Annex 9: Model de proposició econòmica. LOT 8

(Els models de declaració responsable i de proposició econòmica es podran
descarregar a la Plataforma)
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de
perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP.
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en
qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida
quan els hi sigui requerida, en els termes que preveu la clàusula 11 del present plec.
10) Criteri a tenir en compte en l’adjudicació
El criteri a tenir en compte per l’adjudicació d’aquesta subhasta pública serà l’oferta
econòmica més elevada.
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Supòsit d’empat
En cas d’existir empat entre les millors ofertes, es decidirà al mateix acte si fossin
presents tots els licitadors empatats, obrint una subhasta a l’alça i adjudicant el/s lot/s
al que presenti l’oferta econòmica més elevada. En cas de persistir l’empat entre les
diferents proposicions, es resoldrà l’adjudicació mitjançant sorteig.
Si algun dels licitadors empatats no fos present, l’adjudicació recaurà sobre el que
primer hagués presentat l’oferta (es tindrà en compte la data i hora de presentació de
l’oferta).
Supòsit de renúncia
Si l’adjudicatari renunciés al/s lot/s adjudicat/s es podrà procedir a l’adjudicació del lot
al següent millor postor de la subhasta, i així successivament.
Licitació deserta
Si algun dels lot/s no és adjudicat, els licitadors presents en l’acte, si és el cas, podran
formular oferta i si cap dels presents en formula, la licitació d’aquest/s lot/s serà
declarada deserta, i podrà acordar-se l’adjudicació directa segons el que es preveu a
l’article 137.4 d) de la LPAP.
11) Documentació a presentar pel licitador proposat com a adjudicatari
El licitador proposat com a adjudicatari, abans de l’adjudicació i dins del termini de deu
(10) dies hàbils comptadors des de l’endemà de la recepció del requeriment que
preveu l’article 150.2 de la LCSP, haurà de presentar els documents següents:
a) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o
document que el substitueixi. Quan no actuï en nom propi o es tracti de societat
o persona jurídica, a més del seu DNI, haurà d’aportar l’escriptura de
nomenament de càrrec social o bé el poder notarial per representar la persona o
entitat, i l'escriptura de constitució o d’adaptació, si escau, de la societat o entitat
i/o aquella en què consti el darrer objecte social vigent, en el qual hauran d’estar
compreses les prestacions objecte del contracte. Així mateix, els actes i acords
continguts en les escriptures abans assenyalades hauran d’estar inscrits en el
registre adient quan la inscripció esmentada els sigui exigible. En el cas que no
ho fos, la capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant l’escriptura o document de
constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits, si s’escau, en el registre oficial
corresponent.
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Caldrà que la documentació que acrediti la representació i les facultats del
licitador sigui validada per l’Assessoria Jurídica de la Secretaria General de la
Diputació de Barcelona.
Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea hauran
d’acreditar la seva capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els articles
67 i 84 de la LCSP, mitjançant la inscripció en els registres comercials o
professionals que s’estableixen en l’annex I del RGLCAP.
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’acreditarà de
conformitat amb el que disposen els articles 68 i 84 de la LCSP.
b) Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que hagi autoritzat la
Diputació de Barcelona per obtenir de forma directa la seva acreditació.
c) En el cas dels vehicles/lots de desballestament, els licitadors proposats com
adjudicataris hauran de presentar l’acreditació de centre autoritzat.
d) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la/les
declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible.
Aquelles empreses que estiguin inscrites en el Registre de Licitadors de la Generalitat
de Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat restaran eximides de presentar
la documentació referida si consta en el Registre de Licitadors, sempre que aportin la
diligència d’inscripció i la declaració responsable que les circumstàncies reflectides en
la diligència no han experimentat cap variació.
En cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, es procedirà en els
termes assenyalats en l’article 150 de la LCSP.
12) Forma de pagament
El pagament s’efectuarà mitjançant transferència bancària o ingrés en efectiu al
número de compte restringit que li serà notificat a l’adjudicatari.
L’adjudicatari notificarà al Servei de Contractació que ha efectuat l’ingrés de l’import
del preu més les despeses de publicitat, i en un termini màxim de 15 dies es
formalitzarà el contracte.
L’import de la venda s’imputarà a les aplicacions pressupostaries adequades
d’ingressos dels diferents Serveis i Oficines de la Corporació on estaven adscrits els
vehicles.
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13) Formalització de l’alienació
L’adjudicatari (persona física) o el representant legal de l’empresa haurà de signar
electrònicament el contracte amb qualsevol eina gratuïta de signatura de documents
avalada per l’Administració Oberta de Catalunya (AOC), com pot ser el programa
Adobe Acrobat Reader DC.
L’adjudicatari, en un termini màxim de 15 dies hàbils des de la signatura del contracte,
ha de realitzar la tramitació necessària per adquirir la transferència de la propietat dels
vehicles (canvi de nom, pagament de taxes, impostos…).
Si no es formalitza el contracte de compravenda en el termini establert es podrà
procedir a l’adjudicació al següent millor postor de la subhasta.
El lliurament del vehicle es realitzarà una vegada acreditada la formalització del
contracte, el pagament efectiu del preu i la transferència de la propietat del bé.
Per a la retirada dels vehicles serà necessària la comprovació, per part del personal de
la Diputació de Barcelona, de la personalitat de l’adjudicatari i l’acreditació (en el cas
dels vehicles destinats a transferència –nova circulació-) d’haver formalitzat el canvi de
nom davant dels organismes pertinents.
14) Drets i obligacions dels adjudicataris
Els drets i les obligacions del/s adjudicatari/s seran aquelles que resultin del present
plec de condicions i la normativa aplicable i, en particular, els següents:
a) L’acceptació de l’estat de conservació del/s vehicle/s en el moment de la venda
sense que es pugui exigir a la Diputació de Barcelona cap reclamació, reparació o
millora.
b) El pagament del preu dels béns d'acord amb el que es preveu en aquest plec.
c) Assumir el pagament de les despeses i impostos de qualsevol classe que es
produeixin per la transmissió dels béns.
15) Notificacions i ús de mitjans electrònics.
Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans
electrònics.
S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i l’accés al
seu contingut a través del servei de notificacions electròniques e-NOTUM del Consorci
de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC).
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El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal efecte s’indiqui,
en el qual s’informarà del dipòsit de la notificació. També es podrà enviar un SMS, en
cas que s’hagi facilitat un número de telèfon mòbil.
L'accés a les notificacions electròniques serà efectuat pel representant legal o les
persones autoritzades en l'apartat de notificacions de la pàgina web de la seu
electrònica
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/notificacions/
Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s'ha
acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut deu (10) dies naturals sense
que s’hagi accedit al seu contingut.
L’ús de mitjans electrònics en aquest procediment seguirà les instruccions accessibles
al Perfil de Contractant.
15) Jurisdicció competent
L’ordre jurisdiccional civil serà el competent per resoldre les controvèrsies que puguin
sorgir amb aquest contracte de compravenda. No obstant això, els actes que es dictin
en relació amb la seva preparació i adjudicació, podran ser impugnats davant la
jurisdicció contenciosa administrativa, d’acord amb la seva normativa reguladora.
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ANNEX 1
Al plec de condicions economicoadministratives relatiu a l’alienació de diversos
vehicles de la Diputació de Barcelona per a transferència o desballestament (8 lots).
Expedient núm.: 2017/0003846
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
"El Sr./La Sra. .......... amb NIF núm. .........., en nom propi / en representació de
l’empresa .........., en qualitat de .........., i segons escriptura pública autoritzada davant
de notari .........., en data .......... i amb número de protocol .......... /o document ..........,
CIF núm. .........., domiciliada a .......... carrer .........., núm. .........., (persona de contacte
.........., adreça de correu electrònic .........., telèfon núm. .......... i fax núm. ..........), opta
a l’alienació de (consignar l’objecte del contracte i lots, si procedeix) i DECLARA
RESPONSABLEMENT:
 Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua
per representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes
legalment i no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració
previstes als articles 65 a 97 LCSP.
 Que autoritza la Diputació de Barcelona perquè pugui obtenir directament, davant
de les administracions competents, els certificats acreditatius del compliment de les
obligacions tributàries.
 SÍ

 NO

 Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels
Jutjats i Tribunals espanyols.
 Es designa com a persona/es autoritzada/es per a l’avís de les notificacions,
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:
Persona/es
autoritzada/es*

DNI*

Correu electrònic
professional*

Mòbil
professional

*Camps obligatoris.
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de
notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de
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comunicar la dita circumstància, per escrit, a la Diputació de Barcelona per tal de fer
la modificació corresponent.
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les
persones a qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments
derivades d’aquesta contractació, per tal que la Diputació de Barcelona pugui
facilitar-les al servei e-Notum a aquests efectes.
 En cas de licitar pels vehicles per a desballestament: Que es disposa
d’acreditació com a centre autoritzat de tractaments o instal·lacions de recepció
regulats pel Real Decret 1383/2002, de 20 de desembre.
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ANNEX 2 (LOT 1)
Al plec de condicions economicoadministratives relatiu a l’alienació de diversos
vehicles de la Diputació de Barcelona per a transferència o desballestament (8 lots).
Expedient núm.: 2017/0003846
Model de proposició econòmica.
"El Sr./La Sra. .......... amb NIF núm. .........., en nom propi / en representació de
l’empresa .........., CIF núm. .........., domiciliada a .........., CP .........., carrer .........., núm.
.........., adreça electrònica: .......... assabentat/da de les condicions exigides per optar a
l’alienació de (consignar objecte del contracte i lots, si escau) .........., es compromet a
portar-la a terme amb subjecció als plecs de condicions economicoadministratives, que
accepta íntegrament, per/pels import/s següents, sense incloure impostos i taxes:
Vehicles per a transferència:
LOT 1
Matrícula
Marca
B0845VX
Nissan
1142BGM
Volkswagen
1146BGM
Volkswagen
Preu de licitació lot 1
OFERTA DEL LICITADOR

Model
Primera
Passat
Passat
4.165 €
...... €
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ANNEX 3 (LOT 2)
Al plec de condicions economicoadministratives relatiu a l’alienació de diversos
vehicles de la Diputació de Barcelona per a transferència o desballestament (8 lots).
Expedient núm.: 2017/0003846
Model de proposició econòmica.
"El Sr./La Sra. .......... amb NIF núm. .........., en nom propi / en representació de
l’empresa .........., CIF núm. .........., domiciliada a .........., CP .........., carrer .........., núm.
.........., adreça electrònica: .......... assabentat/da de les condicions exigides per optar a
l’alienació de (consignar objecte del contracte i lots, si escau) .........., es compromet a
portar-la a terme amb subjecció als plecs de condicions economicoadministratives, que
accepta íntegrament, per/pels import/s següents, sense incloure impostos i taxes:
Vehicles per a transferència:
LOT 2
Matrícula
Marca
8184BNS
Seat
8186BNS
Seat
8183BNS
Seat
Preu de licitació lot 2
OFERTA DEL LICITADOR

Model
Ibiza
Ibiza
Ibiza
1.701 €
...... €
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ANNEX 4 (LOT 3)
Al plec de condicions economicoadministratives relatiu a l’alienació de diversos
vehicles de la Diputació de Barcelona per a transferència o desballestament (8 lots).
Expedient núm.: 2017/0003846
Model de proposició econòmica.
"El Sr./La Sra. .......... amb NIF núm. .........., en nom propi / en representació de
l’empresa .........., CIF núm. .........., domiciliada a .........., CP .........., carrer .........., núm.
.........., adreça electrònica: .......... assabentat/da de les condicions exigides per optar a
l’alienació de (consignar objecte del contracte i lots, si escau) .........., es compromet a
portar-la a terme amb subjecció als plecs de condicions economicoadministratives, que
accepta íntegrament, per/pels import/s següents, sense incloure impostos i taxes:
Vehicles per a transferència:
LOT 3
Matrícula
Marca
6269BTF
Seat
B0641XC
Seat
B0642XC
Seat
B1155UJ
Seat
Preu de licitació lot 3
OFERTA DEL LICITADOR

Model
Ibiza
Ibiza
Ibiza
Ibiza
2.254 €
...... €
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ANNEX 5 (LOT 4)
Al plec de condicions economicoadministratives relatiu a l’alienació de diversos
vehicles de la Diputació de Barcelona per a transferència o desballestament (8 lots).
Expedient núm.: 2017/0003846
Model de proposició econòmica.
"El Sr./La Sra. .......... amb NIF núm. .........., en nom propi / en representació de
l’empresa .........., CIF núm. .........., domiciliada a .........., CP .........., carrer .........., núm.
.........., adreça electrònica: .......... assabentat/da de les condicions exigides per optar a
l’alienació de (consignar objecte del contracte i lots, si escau) .........., es compromet a
portar-la a terme amb subjecció als plecs de condicions economicoadministratives, que
accepta íntegrament, per/pels import/s següents, sense incloure impostos i taxes:
Vehicles per a transferència:
LOT 4
Matrícula
Marca
B8622OW
Honda
Preu de licitació lot 4
OFERTA DEL LICITADOR

Model
CB250
105 €
...... €
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ANNEX 6 (LOT 5)
Al plec de condicions economicoadministratives relatiu a l’alienació de diversos
vehicles de la Diputació de Barcelona per a transferència o desballestament (8 lots).
Expedient núm.: 2017/0003846
Model de proposició econòmica.
"El Sr./La Sra. .......... amb NIF núm. .........., en nom propi / en representació de
l’empresa .........., CIF núm. .........., domiciliada a .........., CP .........., carrer .........., núm.
.........., adreça electrònica: .......... assabentat/da de les condicions exigides per optar a
l’alienació de (consignar objecte del contracte i lots, si escau) .........., es compromet a
portar-la a terme amb subjecció als plecs de condicions economicoadministratives, que
accepta íntegrament, per/pels import/s següents, sense incloure impostos i taxes:
Vehicles per a transferència:
LOT 5 (*)
Matrícula
Marca
7523FGH
Audi
Preu de licitació lot 5
OFERTA DEL LICITADOR

Model
A6
3.941 €
...... €

(*) vehicle que necessita reparació per ser operatiu per avaria de motor que afecta a la compressió d’un
cilindre.
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ANNEX 7 (LOT 6)
Al plec de condicions economicoadministratives relatiu a l’alienació de diversos
vehicles de la Diputació de Barcelona per a transferència o desballestament (8 lots).
Expedient núm.: 2017/0003846
Model de proposició econòmica.
"El Sr./La Sra. .......... amb NIF núm. .........., en nom propi / en representació de
l’empresa .........., CIF núm. .........., domiciliada a .........., CP .........., carrer .........., núm.
.........., adreça electrònica: .......... assabentat/da de les condicions exigides per optar a
l’alienació de (consignar objecte del contracte i lots, si escau) .........., es compromet a
portar-la a terme amb subjecció als plecs de condicions economicoadministratives, que
accepta íntegrament, per/pels import/s següents, sense incloure impostos i taxes:
Vehicles per a transferència:
LOT 6
Matrícula
Marca
9488DVW
Seat
9663DVW
Seat
8655BZX
Nissan
Preu de licitació lot 6
OFERTA DEL LICITADOR

Model
Ibiza
Ibiza
Primera
1.911 €
...... €
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ANNEX 8 (LOT 7)
Al plec de condicions economicoadministratives relatiu a l’alienació de diversos
vehicles de la Diputació de Barcelona per a transferència o desballestament (8 lots).
Expedient núm.: 2017/0003846
Model de proposició econòmica.
"El Sr./La Sra. .......... amb NIF núm. .........., en nom propi / en representació de
l’empresa .........., CIF núm. .........., domiciliada a .........., CP .........., carrer .........., núm.
.........., adreça electrònica: .......... assabentat/da de les condicions exigides per optar a
l’alienació de (consignar objecte del contracte i lots, si escau) .........., es compromet a
portar-la a terme amb subjecció als plecs de condicions economicoadministratives, que
accepta íntegrament, per/pels import/s següents, sense incloure impostos i taxes:
Vehicles per a transferència:
LOT 7
Matrícula
Marca
6394BTF
Seat
8780DKC
Seat
Preu de licitació lot 7
OFERTA DEL LICITADOR

Model
Ibiza
Ibiza
1.281 €
...... €
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ANNEX 9 (LOT 8)
Al plec de condicions economicoadministratives relatiu a l’alienació de diversos
vehicles de la Diputació de Barcelona per a transferència o desballestament (8 lots).
Expedient núm.: 2017/0003846
Model de proposició econòmica.
"El Sr./La Sra. .......... amb NIF núm. .........., en nom propi / en representació de
l’empresa .........., CIF núm. .........., domiciliada a .........., CP .........., carrer .........., núm.
.........., adreça electrònica: .......... assabentat/da de les condicions exigides per optar a
l’alienació de (consignar objecte del contracte i lots, si escau) .........., es compromet a
portar-la a terme amb subjecció als plecs de condicions economicoadministratives, que
accepta íntegrament, per/pels import/s següents, sense incloure impostos i taxes:
Vehicles per a desballestament:
LOT 8
Matrícula
B2347WJ
7877BGK
9691DBF
B0891SY
B4727WL
1645GMN
B7990VJ
9359BLS
B2803VJ
C5997BFF

Marca
Hyundai
Hyundai
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Seat
Seat
Seat
Derbi
Mega PE
6021GGP
(elèctric)
Preu de licitació lot 8
OFERTA DEL LICITADOR

Model
Galloper
Galloper
Partner
Bòxer
Bòxer
Partner
Inca
Ibiza
Ibiza
Atlantis
9v/BA
2.071,35 €
...... €
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