Àrea / Unitat

Àrea d'Alcaldia, Economia, Habitatge, Governança i Qualitat
Democràtica
Contractació
IIS
Codi de verificació

²351O71011P6X0G2M04U6[»
²351O71011P6X0G2M04U6[»
351O71011P6X0G2M04U6

Document

CON15I0306

Expedient

24535/2021

Data

16-12-2021

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ RELATIVA A LA PROPOSTA
D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT DE
VEHICLES I MAQUINÀRIA PER A LA SECCIÓ DE MANTENIMENT I
SERVEIS URBANS: 5 LOTS.
Data: 16 de desembre de 2021
MESA VIRTUAL
Composició:
-

President:
Sr. Joaquim Bartolomé Capdevila, tinent d’Alcalde de l’Àrea de Serveis i Ciutadania

-

Vocals:
Sra. María Cacharro López, la secretària de la Corporació.
Sra. Montserrat Cutanda López, Interventora acctal de la Corporació.
Sr. Antonio Boscadas Hernández, cap de Servei de Manteniment i Serveis.
Sr Alex Pascual Claramunt. Cap de Secció de Serveis. .

-

Secretària: Sra. Rosa Fuixart Gubianas, Cap de Servei de Contractació i Patrimoni.

L’objecte de la sessió és proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte de
Subministrament de vehicles i maquinària per a la Secció de Manteniment i
Serveis Urbans: 5 lots, a favor de les empreses que hagin presentat la millor oferta de
conformitat amb l’establert a l’art. 145 LLCSP, amb un pressupost base de licitació de
314.031.€ IVA exclòs, conforme al següent desglossament per lots:


Lot 1: Subministrament d’un vehicle amb grua elevadora i un vehicle tipus, amb caixa
tancada, amb un pressupost màxim de 163.311 €, IVA exclòs.



Lot 2: Subministrament de tres vehicles tipus caixa oberta “pickup”, un Vehicle caixa
oberta 1 roda simple, un Vehicle caixa oberta 2 roda doble i un Vehicle caixa oberta 2
roda doble amb Lona), amb un pressupost màxim de 65.090 €, IVA exclòs.



Lot 3: Subministrament d’un vehicle tipus dumper, amb un pressupost màxim de
21.440 €, IVA exclòs.



Lot 4: Subministrament d’un vehicle especial tipus “rodillo tandem” i alienació, en
concepte de compra-venda, de vehicle vell (marca Wacker, model WHK90L), amb un
pressupost màxim de 20.190 €, IVA exclòs, i la recollida i retirada de vehicle antic. El
preu mínim de l’alienació del vehicle antic serà de 400€.
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Lot 5: Subministrament de set vehicles tipus carrosses (quatre de 5 metres i tres de
7 metres) i actualització de tres carrosses de 10 metres, amb un pressupost màxim
de 44.000 €, IVA exclòs.

Obert l’acte, la Secretària de la Mesa dona compte de la clàusula relativa als criteris
d’adjudicació del Plec de clàusules administratives particulars.
De conformitat amb l’informe emes pel cap de la secció de Serveis de data 29 de novembre
de 2021, consistents en la valoració de les propostes en base als criteris d’adjudicació
establerts en el plec de clàusules administratives, el contingut dels quals es reprodueix
literalment a continuació:
“INFORME RELATIU A LA VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES DE FORMA
AUTOMÀTICA I RESULTAT FINAL.
OBJECTE DEL CONTRACTE: Subministrament de vehicles i maquinària per a la Secció
de Manteniment i Serveis Urbans: 5 lots.
DATA ACTA DE L’OBERTURA DEL SOBRE B PER LA MESA DE
CONTRACTACIÓ: 27/10/2021

0. INTRODUCCIÓ
L’informe que es presenta consisteix en l’anàlisi, avaluació i proposta de puntuació de les
ofertes presentades al concurs per al contracte del servei de neteja, manteniment i lloguer
de cabines sanitaràrie del Prat de Llobregat.
OBJECTE DEL CONTRACTE: Subministrament de vehicles i maquinària per a la Secció
de Manteniment i Serveis Urbans – 5 lots. Vista l’acta de la mesa de contractació
celebrada el dia 27 d’octubre de 2021 corresponent a l’obertura del sobre B que conté les
proposicions relatives als criteris d’adjudicació automàtics, avaluables mitjançant xifres o
percentatges, de les proposicions presentades en la licitació convocada per adjudicar el
contracte del subministrament de vehicles i maquinària per a la Secció de Manteniment i
Serveis Urbans: 5 lots.
El pressupost base de la licitació ascendeix a un total de 314.031.€ IVA exclòs, conforme al
següent desglossament per lots:


Lot 1: Subministrament d’un vehicle amb grua elevadora i un vehicle tipus, amb caixa
tancada, amb un pressupost màxim de 163.311 €, IVA exclòs.



Lot 2: Subministrament de tres vehicles tipus caixa oberta “pickup”, un Vehicle caixa
oberta 1 roda simple, un Vehicle caixa oberta 2 roda doble i un Vehicle caixa oberta 2
roda doble amb Lona), amb un pressupost màxim de 65.090 €, IVA exclòs.



Lot 3: Subministrament d’un vehicle tipus dumper, amb un pressupost màxim de
21.440 €, IVA exclòs.



Lot 4: Subministrament d’un vehicle especial tipus “rodillo tandem” i alienació, en
concepte de compra-venda, de vehicle vell (marca Wacker, model WHK90L), amb un
pressupost màxim de 20.190 €, IVA exclòs, i la recollida i retirada de vehicle antic. El
preu mínim de l’alienació del vehicle antic serà de 400€.
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Lot 5: Subministrament de set vehicles tipus carrosses (quatre de 5 metres i tres de
7 metres) i actualització de tres carrosses de 10 metres, amb un pressupost màxim
de 44.000 €, IVA exclòs.

Segons es descriu a l’esmentada Acta, s’adverteix de les següents incidències detectades:


Pel que fa al lot 4, relatiu al subministrament d’un vehicle especial tipus “rodillo
tandem” i alienació, en concepte de compra-venda, de vehicle vell (marca Wacker,
model WHK90L), de conformitat a l’informe de traça de l’eina del sobre digital, la
proposta de l’empresa Wackerneuson, SA, amb NIF: A28458032, no consta signat el
resum de l’oferta, en conseqüència es valorarà per part de la Mesa la possibilitat
d’esmena o l’exclusió de l’oferta.
“Pel que fa al Lot 4, no s’ha procedit a la valoració de la proposta presentada per
l’empresa Wackerneuson S.A, al no donar compliment a l’establert al Plec de
clàusules i a la legislació aplicable, i per tant es proposa l’exclusió de la mateixa i que
es declari desert el lot 4.



Pel que fa al lot 5, relatiu al subministrament de set vehicles tipus carrosses (quatre
de 5 metres i tres de 7 metres) i actualització de tres carrosses de 10 metres, no s’ha
pogut accedir al contingut de la única proposta presentada, per part de la licitadora,
Mª José Bastardas Montserrat, atès que la documentació consta encriptada, en
conseqüència, la Mesa de contractació consultarà amb el departament d’Informatica
la solució per accedir al contingut de la proposta, en cas contrari, es decidirà sobre
l’exclusió de l’oferta.
Pel que fa al Lot 5, no s’ha procedir a la valoració de la proposta presentada per Mª
José Bastardas Montserrat, al no poder accedir al contingut de la proposta, segons
Informe del cap de servei de Sistemes i TIC, de data 29/10/21, i per tant es proposa
l’exclusió de la mateixa i que es declari desert el Lot 5.

Pel que fa al contingut de l’obertura de la resta de proposicions presentades, el resultat,
segons consta a l’esmentada Acta d’obertura de proposicions, el resultat és el següent;
El plec de clàusules econòmic i administratives que regeixen la licitació objecte del present
informe estableix, pel que fa als criteris bàsics de selecció i, concretament, avaluables de
forma automàtica, el següent:

Els resultats obtinguts durant el procés d’anàlisi i avaluació de l’oferta que es presenta en
aquest informe, es presentarà a la consideració de la Taula de Contractació, la qual
dictaminarà la proposta d’adjudicació que es presentarà a la consideració a la Junta de
Govern Local.

ANÀLISI I AVALUACIÓ DE LES OFERTES. LOT1.
Empreses presentades


CONSTRUCCIONES Y TÉCNICAS DE MAQUINARIA
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Valoració de les propostes econòmiques (fins a 90 punts)
La valoració de les propostes econòmiques tindrà una puntuació màxima de 90 punts. La
puntuació obtinguda per cada licitador vindrà donada pel resultat de la següent fórmula
de valoració econòmica:

 P (i )  Pmín 
Puntuació  90  1 

PL


Si la P(i) = PL  Puntuació = 0

-

P(i) és el preu de l’oferta del licitador, sense IVA.

-

Pmin és el preu mínim ofertat, sense IVA.

-

PL és el preu de licitació (163.311 €, sense IVA).

No s’admetran ofertes superiors al preu tipus establert per a cadascú dels diferents lots.

CONSTRUCCIONES
Y TÉCNICAS DE
MAQUINARIA

Oferta presentada per 162.000 €

Per a la valoració d’aquest apartat serà imprescindible acompanyar la fitxa tècnica dels
vehicles ofertats, en les quals hauran de quedar reflectides les característiques
requerides al plec de prescripcions tècniques que regeixen la licitació. En cas contrari,
l’oferta serà refusada.

CONSTRUCCIONES Y TÉCNICAS
DE MAQUINARIA
1A1. Valoració econòmica

FINS A
PUNTS

90

PUNTUACIÓ

1A1. Valoració de les propostes
Fins a 90 punts 90
econòmiques

Ampliació del període de garantia mínima establerta (fins a 10
punts).
Màxima puntuació a les ofertes que aportin una major garantia dels vehicles
subministrats i els seus components:
Garantia mínima del vehicle de 2 anys

0 punt

Garantia del vehicle de 2 i 6 mesos

5 punt

Garantia del vehicle de 3 anys

10 punt
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CONSTRUCCIONES
Y TÉCNICAS DE
MAQUINARIA

No indica

CONSTRUCCIONES Y TÉCNICAS
DE MAQUINARIA
Ampliació del període de garantia FINS A 10
PUNTUACIÓ
mínima establerta
PUNTS
Ampliació del període de garantia
Fins a 10 punts 0
mínima establerta

PUNTUACIÓ GLOBAL. Lot 1
La puntuació de la proposta global resultant a l’avaluar els criteris mencionats, segons la
valoració atorgada a cada empresa licitadora respecte a la part tècnica dels criteris
automàtics (A)

es recull a la taula següent, desglossada en les variables que estableix el

Plec de Clàusules Administratives:
CONSTRUCCIONES
Y TÉCNICAS DE
MAQUINARIA
A) CRITERIS AUTOMÀTICS
1A1. Valoració de les propostes econòmiques del
servei de neteja de cabines
1A2. Ampliació del període de garantia mínima
establerta
PUNTUACIÓ TOTAL

FINS A 100
PUNTS
Fins a 90 punts

90

Fins a 10 punts
FINS A 100
PUNTS

0
90

Proposta d'adjudicació. Lot 1
Vist el resultants obtinguts en l'anterior quadre de tots els criteris previstos en el Plec de
Clàusules Administratives es proposa com millor oferta presentada i per tant com a
adjudicatària

del

lot

indicat

l'empresa

CONSTRUCCIONES

Y

TÉCNICAS

DE

MAQUINARIA a la consideració de la Taula de Contractació. Fitxes tècniques
adjuntades.

ANÀLISI I AVALUACIÓ DE LES OFERTES. LOT2
Empreses presentades


VESPA BALART, S.A.U

Valoració de les propostes econòmiques (fins a 90 punts)
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La valoració de les propostes econòmiques tindrà una puntuació màxima de 90 punts. La
puntuació obtinguda per cada licitador vindrà donada pel resultat de la següent fórmula
de valoració econòmica:

 P (i )  Pmín 
Puntuació  90  1 

PL


Si la P(i) = PL  Puntuació = 0

-

P(i) és el preu de l’oferta del licitador, sense IVA.

-

Pmin és el preu mínim ofertat, sense IVA.

-

PL és el preu de licitació (65.090 €, sense IVA).

No s’admetran ofertes superiors al preu tipus establert per a cadascú dels diferents lots.
Per a la valoració d’aquest apartat serà imprescindible acompanyar la fitxa tècnica dels
vehicles ofertats, en les quals hauran de quedar reflectides les característiques
requerides al plec de prescripcions tècniques que regeixen la licitació. En cas contrari,
l’oferta serà refusada.

VESPA
S.A.U

BALART,

Oferta presentada per 64.490 €
matriculació, manteniment i transport)

+

iva

(inclou

Per a la valoració d’aquest apartat serà imprescindible acompanyar la fitxa tècnica dels
vehicles ofertats, en les quals hauran de quedar reflectides les característiques
requerides al plec de prescripcions tècniques que regeixen la licitació. En cas contrari,
l’oferta serà refusada.
VESPA BALART, S.A.U
1A1. Valoració econòmica

FINS A
PUNTS

90

PUNTUACIÓ

1A1. Valoració de les propostes
Fins a 90 punts 90
econòmiques

Ampliació del període de garantia mínima establerta (fins a 10
punts).
Màxima puntuació a les ofertes que aportin una major garantia dels vehicles
subministrats i els seus components:
Garantia mínima del vehicle de 2 anys

0 punt

Garantia del vehicle de 2 anys i 6 mesos

5 punt

Garantia del vehicle de 3 anys

10 punt
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VESPA
S.A.U

BALART,

No indica

VESPA BALART, S.A.U
Ampliació del període de garantia FINS A 10
PUNTUACIÓ
mínima establerta
PUNTS
Ampliació del període de garantia
Fins a 10 punts 0
mínima establerta

PUNTUACIÓ GLOBAL. Lot 2
La puntuació de la proposta global resultant a l’avaluar els criteris mencionats, segons la
valoració atorgada a cada empresa licitadora respecte a la part tècnica dels criteris
automàtics (A)

es recull a la taula següent, desglossada en les variables que estableix el

Plec de Clàusules Administratives:
VESPA BALART,
S.A.U
A) CRITERIS AUTOMÀTICS
1A1. Valoració de les propostes econòmiques del
servei de neteja de cabines
1A2. Ampliació del període de garantia mínima
establerta
PUNTUACIÓ TOTAL

FINS A 100
PUNTS
Fins a 90 punts

90

Fins a 10 punts
FINS A 100
PUNTS

0
90

Proposta d'adjudicació. Lot 2
Vist el resultants obtinguts en l'anterior quadre de tots els criteris previstos en el Plec de
Clàusules Administratives es proposa com millor oferta presentada i per tant com a
adjudicatària del lot indicat l'empresa VESPA BALART, S.A.U a la consideració de la Taula
de Contractació. Fitxes tècniques adjuntades.

ANÀLISI I AVALUACIÓ DE LES OFERTES. LOT3
Empreses presentades



BOBCAT
PIQUERSA

Valoració de les propostes econòmiques (fins a 90 punts)
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La valoració de les propostes econòmiques tindrà una puntuació màxima de 90 punts. La
puntuació obtinguda per cada licitador vindrà donada pel resultat de la següent fórmula
de valoració econòmica:

 P (i )  Pmín 
Puntuació  90  1 

PL


Si la P(i) = PL  Puntuació = 0

-

P(i) és el preu de l’oferta del licitador, sense IVA.
Pmin és el preu mínim ofertat, sense IVA.
PL és el preu de licitació (21.440 €, sense IVA.)

No s’admetran ofertes superiors al preu tipus establert per a cadascú dels diferents lots.
Per a la valoració d’aquest apartat serà imprescindible acompanyar la fitxa tècnica dels
vehicles ofertats, en les quals hauran de quedar reflectides les característiques
requerides al plec de prescripcions tècniques que regeixen la licitació. En cas contrari,
l’oferta serà refusada.

BOBCAT

Oferta presentada per 21.111 € + iva , inclou cost de
transport, manteniment, matriculació.

PIQUERSA

Oferta presentada per 20.750 € + iva , inclou cost de
transport, manteniment, matriculació.

1A1. Valoració econòmica

FINS A
PUNTS

90

BOBCAT

PIQUERSA

PUNTUACIÓ

PUNTUACIÓ

1A1. Valoració de les propostes
Fins a 90 punts 88,4
econòmiques

90

Ampliació del període de garantia mínima establerta (fins a 10
punts).
Màxima puntuació a les ofertes que aportin una major garantia dels vehicles
subministrats i els seus components:
Garantia mínima del vehicle de 2 anys

0 punt

Garantia del vehicle de 2 i 6 mesos

5 punt

Garantia del vehicle de 3 anys
BOBCAT

10 punt

No indica

PIQUERSA

No indica
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BOBCAT

PIQUERSA

Ampliació del període de garantia FINS A 10
PUNTUACIÓ
mínima establerta
PUNTS
Ampliació del període de garantia
Fins a 10 punts 0
mínima establerta

PUNTUACIÓ
0

PUNTUACIÓ GLOBAL. Lot 3
La puntuació de la proposta global resultant a l’avaluar els criteris mencionats, segons la
valoració atorgada a cada empresa licitadora respecte a la part tècnica dels criteris
automàtics (A)

es recull a la taula següent, desglossada en les variables que estableix el

Plec de Clàusules Administratives:

A) CRITERIS AUTOMÀTICS
1A1. Valoració de les propostes
econòmiques del servei de neteja de
cabines
1A2. Ampliació del període de garantia
mínima establerta
PUNTUACIÓ TOTAL

BOBCAT

PIQUERSA

Fins a 90 punts

88,4

90

Fins a 10 punts
FINS A 100
PUNTS

0

0

88,4

90

FINS A 100
PUNTS

Proposta d'adjudicació. Lot 3
Vist el resultants obtinguts en l'anterior quadre de tots els criteris previstos en el Plec de
Clàusules Administratives es proposa com millor oferta presentada i per tant com a
adjudicatària del lot indicat l'empresa PIQUERSA a la consideració de la Taula de
Contractació. Fitxes tècniques adjuntades.

RESUM QUADRE LOTS
CONSTRUCCIO
NES Y
TÉCNICAS DE
MAQUINARIA

LOT1
A) CRITERIS AUTOMÀTICS
1A1. Valoració de les propostes
econòmiques del servei de neteja de
cabines
1A2. Ampliació del període de
garantia mínima establerta
PUNTUACIÓ TOTAL

LOT2

FINS A 100
PUNTS

Fins a 90 punts

90

Fins a 10 punts
FINS A 100
PUNTS

0
90
VESPA BALART,

| C. del Centre, 26-30, 08820 El Prat de Llobregat. Tel. 93 379 00 50. www.elprat.cat. NIF P0816800G

9/12

S.A.U
A) CRITERIS AUTOMÀTICS
1A1. Valoració de les propostes
econòmiques del servei de neteja de
cabines
1A2. Ampliació del període de
garantia mínima establerta
PUNTUACIÓ TOTAL

FINS A 100
PUNTS

Fins a 90 punts

90

Fins a 10 punts
FINS A 100
PUNTS

0

LOT3
A) CRITERIS AUTOMÀTICS
1A1. Valoració de les propostes
econòmiques del servei de neteja de
cabines
1A2. Ampliació del període de
garantia mínima establerta
PUNTUACIÓ TOTAL
“

90
BOBCAT

PIQUERSA

Fins a 90 punts

88,4

90

Fins a 10 punts
FINS A 100
PUNTS

0

0

88,4

90

FINS A 100
PUNTS

La Mesa dona la seva conformitat, i a la vista de les propostes i de l’Informe de valoració
emès pell cap de la secció de Serveis de data 29 de novembre de 2021, en compliment del
que disposa l’article 150 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, es proposa a
l’òrgan de contractació el següent:
Primer .- Rebutjar la proposta presentada per l’empresa Wackerneuson, SA, amb NIF:
A28458032, al Lot 4, al no donar compliment a l’establert al Plec de clàusules i a la
legislació aplicable i per tant, al ser l’únic licitador, procedeix declarar desert el lot 4,
relatiu al Subministrament d’un vehicle especial tipus “rodillo tandem” i alienació, en
concepte de compra-venda, de vehicle vell (marca Wacker, model WHK90L), amb un
pressupost màxim de 20.190 €, IVA exclòs.
Segon .- Rebutjar la proposta presentada per Mª José Bastardas Montserrat, al Lot 5, atès
que la documentació constava encriptada i no es va poder accedir al contingut de la
proposta, segons Informe del cap de servei de Sistemes i TIC, de data 29/10/21 i per
tant, al ser l’únic licitador, procedeix declarar desert el lot 5, relatiu al Subministrament
de set vehicles tipus carrosses (quatre de 5 metres i tres de 7 metres) i actualització de
tres carrosses de 10 metres, amb un pressupost màxim de 44.000 €, IVA exclòs.
Tercer.- Adjudicar el contracte de subministrament de vehicles i maquinària per a la
Secció de Manteniment i Serveis Urbans, per un import total per els 3 lots de 246.310 €,
IVA exclòs, (298.963,40 que inclou l’IVA del 21%, despeses derivades de matriculació,
manteniment, revisions i reparacions obligatòries dins del període de garantia, així com
així com el costos de transport fins a la seu de Manteniment i Serveis Urbans de
l’Ajuntament del Prat de Llobregat€, IVA inclòs) segons les ofertes econòmiques i tècniques
que consten a l’expedient, amb el següent detall:


Lot 1: Subministrament d’un vehicle amb grua elevadora model IVECO EUROCARGO
ML120E19KEVI_E i un vehicle tipus, amb caixa tancada model IVECO EUROCARGO
ML120E19EVI_E, a l’empresa Construcciones y Técnicas de Maquinaria, SA (NIF: A08664724) amb un import total de 162.000 €, IVA exclòs, (196.020 €, que inclòs
l’IVA del 21%, despeses derivades de matriculació, manteniment, revisions i
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reparacions obligatòries dins del període de garantia, així com així com el costos de
transport fins a la seu de Manteniment i Serveis Urbans de l’Ajuntament del Prat de
Llobregat, amb el següent detall:
o 1 vehicle IVECO EUROCARGO ML120E19KEVI_E, per un import de 98.000 €,
IVA exclòs (118.580 €, que inclòs l’IVA del 21%, despeses derivades de
matriculació, manteniment, revisions i reparacions obligatòries dins del
període de garantia, així com així com el costos de transport fins a la seu de
Manteniment i Serveis Urbans de l’Ajuntament del Prat de Llobregat).
o 1 Vehicle IVECO EUROCARGO ML120E19EVI_E,, per un import de 64.000 €,
IVA exclòs (77.440 €, €, que inclòs l’IVA del 21%, despeses derivades de
matriculació, manteniment, revisions i reparacions obligatòries dins del
període de garantia, així com així com el costos de transport fins a la seu de
Manteniment i Serveis Urbans de l’Ajuntament del Prat de Llobregat).


Lot 2: Subministrament de tres vehicles tipus caixa oberta “pickup”, un Vehicle caixa
oberta 1 roda simple model Piaggio NP6 SW TIPP 265 SR LP6 220 Plus, un Vehicle
caixa oberta 2 roda doble model Piaggio NP6 TW TIPP 300SR LP6 253 Plus i un
Vehicle caixa oberta 2 roda doble amb Lona), model Piaggio NP6 TW TIPP 300SR LP6
253 Plus amb lona, a l’empresa Vespa Balart, SAU (NIF: A-58910456) per un import
total de 63.740 €, IVA exclòs (77.874,40 €, que inclòs l’IVA del 21%), que inclourà
les despeses derivades de matriculació, manteniment, revisions i reparacions
obligatòries dins del període de garantia, així com així com el costos de transport fins
a la seu de Manteniment i Serveis Urbans de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, amb
el següent detall:
o 1 vehicle Piaggio NP6 SW TIPP 265 SR LP6 220 Plus, amb el següent
desglossament:
 18.898 €, IVA exclòs pel vehicle.
 300 €, IVA exclòs, Import manteniment i reparació amb període de
garantia.
 4.031,58 €, d’IVA del 21% del vehicle i manteniment
 250 € despeses de matriculació
 23.479,58 € total incloses l’IVA les despeses derivades de matriculació,
manteniment, revisions i reparacions obligatòries dins del període de
garantia, així com així com el costos de transport fins a la seu de
Manteniment i Serveis Urbans de l’Ajuntament del Prat de Llobregat
o 1 vehicle Piaggio NP6 TW TIPP 300SR LP6 253 Plus, amb el següent
desglossament:
 20.901 €, IVA exclòs pel vehicle.
 300 €, IVA exclòs, Import manteniment i reparació amb període de
garantia.
 4.452,21 €, d’IVA del 21% del vehicle i manteniment
 250 € despeses de matriculació
 25.903,21 € total incloses l’IVA les despeses derivades de matriculació,
manteniment, revisions i reparacions obligatòries dins del període de
garantia, així com així com el costos de transport fins a la seu de
Manteniment i Serveis Urbans de l’Ajuntament del Prat de Llobregat
o 1 vehicle Piaggio NP6 TW TIPP 300SR LP6 253 Plus, amb lona, amb el següent
desglossament:
 23.041 €, IVA exclòs pel vehicle.
 300 €, IVA exclòs, Import manteniment i reparació amb període de
garantia.
 4.901,61 €, d’IVA del 21% del vehicle i manteniment
 250 € despeses de matriculació
 28.492,61 € total incloses l’IVA les despeses derivades de matriculació,
manteniment, revisions i reparacions obligatòries dins del període de
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garantia, així com així com el costos de transport fins a la seu de
Manteniment i Serveis Urbans de l’Ajuntament del Prat de Llobregat


Lot 3: Subministrament d’un vehicle tipus dumper, model PIQUERSA D1750T4-AC, a
Piquersa Maquinaria, SA (NIF: A-04315362) per un import total de 20.570 €, IVA
exclòs (25.069 €, que inclòs l’IVA del 21%), que inclourà les despeses derivades de
matriculació, manteniment, revisions i reparacions obligatòries dins del període de
garantia, així com així com el costos de transport fins a la seu de Manteniment i
Serveis Urbans de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, amb el següent desglossament:
 19.770 €, IVA exclòs pel vehicle.
 800 €, IVA exclòs, cost transport fina a la seu de manteniment.
 4.319,70 €, d’IVA del 21% del vehicle i transport.
 180 € despeses de matriculació
 25.069,70 € total incloses l’IVA les despeses derivades de matriculació,
manteniment, revisions i reparacions obligatòries dins del període de
garantia, així com així com el costos de transport fins a la seu de
Manteniment i Serveis Urbans de l’Ajuntament del Prat de Llobregat

S’ha donat compliment a l’establert als articles 140 i 150 de la LLCSP en referència al
compliment de la documentació acreditativa del requisits previs a l’adjudicació.
Finalitzat l’acte, es signa aquesta acta pel President juntament amb la Secretària, que en
dóna fe.
F_GRPFIRMA_PRESIDENT

F_GRPFIRMA_SECREACTA
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