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ANUNCI DE LICITACIÓ
SUBMINISTRAMENT

Contractació del subministrament d’un vehicle per a l’àrea de presidència de la
Diputació de Girona (exp. 2018/6259)

l. Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)
e)

Organisme: Diputació de Girona
Número d’identificació: 8001760009
Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractació
Tipus de poder adjudicador: Administració local
Principal activitat del poder adjudicador: Serveis públics generals

ll. Obtenció de la documentació i informació
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Entitat: Diputació de Girona
Domicili: Pujada Sant Martí 5, 17004 Girona
Codi NUTS: ES512
Telèfon: +34 972 18 50 00
Adreça electrònica: contractacio@ddgi.cat
Accés lliure, directe complet i gratuït als plecs de la contractació a:
www.ddgi.cat/perfildelcontractant
g) Data límit d’obtenció de documents i informació: fins a 12 dies abans de la fi
del termini de presentació de les proposicions
lll. Objecte del contracte
a) Número d’expedient: 2018/6259
b) Tipus de contracte: Subministrament
c) Denominació: contractació del subministrament d’un vehicle per a l’àrea de
presidència de la Diputació de Girona
d) Descripció: L’objecte del contracte és l’adquisició d’un vehicle de benzina,
tipus berlina per a l’àrea de presidència de la Diputació a partir de 150 CV, que
s’ha d’integrar al seu Parc Mòbil, d’acord amb les característiques
específiques indicades en el Plec de prescripcions tècniques.
e) Informació sobre les variants: No s’accepten
f) Admissió de pròrroga: No
g) Divisió en lots: No
h) Lloc d’execució: Codi NUTS: ES512
i) Termini de durada del contracte: un (1) mes
Codi CPV: 34111000-8 Vehicles «familiars» AC (break) y «berlines» AA (turismes)
lV. Valor estimat: 33.057,85 € (IVA no inclòs)
V. Pressupost de licitació
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Import sense IVA: 33.057,85 €
IVA: 6.942,15 €
Total: 40.000,00 €
Vl. Procediment
a)Tramitació:
Ordinària (art.116 i següents de la LCSP)
Electrònica: Sí
b)Tipus de procediment:
Obert simplificat (art. 159 i següents de la LCSP)
c)S’aplica un acord marc: No
d)S’aplica una subhasta electrònica: No
Vll. Garantia definitiva: No
Vlll. Requisits específics a acreditar pels licitadors
Vlll.1.Solvència
Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional.
Acreditació de la solvència econòmica i financera
De conformitat amb l’article 87 de la LCSP, l’acreditació de la solvència econòmica
i financera de l’empresari s’haurà d’acreditar per, com a mínim, un dels mitjans
següents:
a) Justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos
professionals per import igual o superior al valor estimat del contracte
(33.057,85 €)
Per la seva acreditació caldrà aportar el certificat expedit per l'assegurador, en
el qual constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment de
l'assegurança, i mitjançant el document de compromís vinculant de
subscripció, pròrroga o renovació de l'assegurança, en els casos en què sigui
procedent.
b) Volum anual de negocis del licitador que referit a l’any de major volum de
negocis dels tres últims conclusos haurà de ser almenys una vegada i mitja el
valor estimat del contracte quan la seva duració sigui inferior a un any
(49.586,78 €)
El licitador o candidat ho acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en el
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registre, i en cas contrari per les dipositades en el registre oficial en què hagi
d'estar inscrit . Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil
acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres
d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
b) Acreditació de la solvència tècnica o professional
De conformitat amb l’article 90 de la LCSP, l’acreditació de la solvència tècnica o
professional de l’empresari s’haurà d’apreciar tenint en compte els seus
coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, que s’haurà d’acreditar per,
com a mínim, un dels mitjans següents:
a) Una relació dels principals serveis realitzats en els últims tres anys per
l’empresa o pels directius o treballadors de l’empresa assignats al programa
que es licita, i s’haurà d’incloure el seu import, dates i el destinatari, sigui públic
o privat. Els serveis efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o
visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector
públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat
expedit per aquest o, a manca d'aquest, mitjançant una declaració de
l'empresari; en el seu cas, aquests certificats seran comunicats directament a
l'òrgan de contractació per autoritat competent. L’import de l’any de major
execució haurà de ser almenys el 70% del valor estimat del contracte
(23.140,96 €)
b) Mostres, descripcions i fotografies dels productes a subministrar; s’acreditarà
aportant el catàleg oficial publicat.
El licitador que hagi obtingut la major puntuació haurà d’acreditar la solvència a
través dels mitjans establerts a la clàusula 15 d’aquests plecs.
Vlll.2. Classificació empresarial: NO
lX. Criteris d’adjudicació
- Criteris quantificables de forma automàtica (sobre B): 100 punts
A- Proposició econòmica relativa al preu dels vehicles: fins al 94 punts
El preu dels vehicle conformarà l’oferta econòmica presentada per a la
licitació, que es valorarà de manera global i de manera que, a l’oferta més
econòmica se li assignaran 94 punts i a les altres el resultat d’aplicar-hi la
formula següent:
94X preu de l’oferta que es puntua
__________________________________ = Puntuació de cada
oferta
Preu de l’oferta vehicle més baixa
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B- Proposició econòmica relativa a la recompra vehicles usats: fins al 6 punts,
amb els detalls següents:
B.1-El preu recompra del vehicle, Matricula: 2190-GGM, conformarà l’oferta
econòmica presentada per a la licitació, que es valorarà de manera global i de
manera que, a l’oferta més alta se li assignaran 6 punts i a les altres el resultat
d’aplicar-hi la formula següent:
6X preu de l’oferta que es puntua
__________________________________ = Puntuació de cada
oferta
Preu de l’oferta de recompra més alta
X. Condicions particulars per a l’execució del contracte
L’empresa adjudicatària haurà de complir amb la següent condició especial
d’execució del contracte:
L’empresa contractista haurà 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 col·lectiu que els resulti d’aplicació si bé, en tot cas, l’adjudicatari
estarà obligat a complir les condicions laborals conforme al Conveni
Col·lectiu Sectorial d’aplicació en cada moment de la vigència del contracte.
El responsable del contracte (director facultatiu de l’obra) podrà requerir en
tot moment a l’adjudicatària per tal que declari formalment que ha complert
amb l’expresada obligació. Així mateix, el responsable del contracte o
l’òrgan de contractació, en el seu cas, podran requerir als òrgans de
representació de les persones treballadores que informin al respecte de
l’esmentat compliment.
Les condicions especials d’execució establertes en els presents plecs seran
igualment exigides a tots els subcontractistes que participin en l’execució del
contracte.
Xl. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: quinze (15) dies naturals a comptar des de
l’endemà de la publicació de l’anunci en el perfil de contractant.
b) Presentació d’ofertes: Els licitadors presentaran la documentació que
conformi les seves ofertes en 2 sobres, per mitjans electrònics. Les
proposicions que no es presentin per mitjans electrònics seran excloses.
c) Adreça a la qual s’han de trametre les ofertes
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/diputaciodegirona
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Xll. Obertura de les proposicions
a) Lloc: Oficines Diputació de Girona/Pujada Sant Martí 4-5, 17004 Girona.
b) Data/hora: Es publicarà en el perfil de contractant de la Diputació
http://www.ddgi.cat/perfildelcontractant
Xlll. Recursos
a) Òrgan competent en procediments de recurs: President de la Diputació
de Girona
b) Adreça: (http://www.ddgi.cat) > tràmits en línia > Entitats, empreses i
ciutadans > Altres Tràmits E-TRAM
c) Termini per a presentar recurs: un mes a comptar de l’endemà de la
publicació d’aquest anunci al perfil de contractant.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar
potestativament recurs de reposició, de conformitat amb allò que es preveu en els
articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte impugnat,
en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al perfil
de contractant. Alternativament, es pot interposar directament recurs contenciós
administratiu, de conformitat amb allò que es preveu en la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant l’òrgan jurisdiccional
competent, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest
anunci al perfil de contractant, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre
recurs que es consideri procedent.
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