Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, s.a. ( societat d’economia mixta ).

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES
Expedient : 2022ADM19
A. OBJECTE DE CONTRACTACIÓ.
L’objecte del contracte és la contractació d’un subministrament de vehicles mitjançant la
modalitat de lloguer sense opció de compra ( rènting ) per un període de 48 mesos, amb
opció d’un (1) any de pròrroga.
B. RESPONSABLE DEL CONTRACTE.
Seran responsables del contracte el responsable del servei d’explotació i el responsable de
l’ETAP i Centrals.
C. NORMATIVA APLICABLE.
Les Instruccions Internes de Contractació de la Comissió Administradora de la societat.
D. DADES ECONÒMIQUES.
El pressupost de licitació del subministrament, IVA inclòs, és de tres-cents vint-i-nou mil
vuitanta-un euros amb vint-i-vuit cèntims ( 329.081,28 euros ).
El valor estimat del contracte (VEC ) a efectes de determinar el procediment d’adjudicació,
la publicitat i la competència de l’òrgan de contractació és de tres-cents trenta-nou mil
nou-cents seixanta euros ( 339.960,00 euros ) IVA exclòs.
E. LOTS.
Sí.
F. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT.
Sí
G. TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE.
48 mesos, 4 anys.
H. OPCIÓ DE PRÒRROGA.
Sí, 1 any.
I.

TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT.
Procediment Obert segons les Instruccions Internes de Contractació de la Comissió
Administradora.

J. VARIANTS I MILLORES.
Sí, segons es descriuen en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i Plecs Tècnics.
K. REVISIÓ DE PREUS.
No és d’aplicació.
L. GARANTIA PROVISIONAL.
No és d’aplicació.
M. GARANTIA DEFINITIVA.
No és d’aplicació.
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N. LLOC DE LLIURAMENT DEL SUBMINISTRAMENT.
En les instal·lacions de la societat ubicades a Fornells de la Selva.
( Carrer Pep Ventura, Núm. 100, Fornells de la Selva ( Girona )).
O. CONDICIONS ESPECÍFIQUES DEL SUBMINISTRAMENT.
Les que es descriuen en cadascun dels tres lots.
P. ÒRGAN D’ASSISTÈNCIA.
Es constituirà una mesa de contractació, com a òrgan d’assistència tècnica, integrada per
les següents figures:
▪
▪
▪

un president, que serà la Directora Tècnica – Gerent.
un secretari, que serà el Director Econòmic i Financer.
3 vocals

Q. DATES
a. PERÍODE HABILITAT PER CONSULTES.
Del 15 al 23 de juny de 2022, ambdós inclosos.
Les consultes es podran realitzar telefònicament ( de 9h – 11h ) al telèfon
972.20.17.37, i a les següents adreces de correu electrònic :
licitacions@aiguesdegirsst.com i jpdiaz@aiguesdegirsst.com
b. DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ D’OFERTES.
Divendres 15 de juliol de 2022 a les 15h.
c. DATA LÍMIT PER L’ENVIAMENT DE LES CONTRASSENYES PER OBRIR LES
OFERTES.
Finalitzat el termini de presentació d’ofertes i fins les 15 hores del dia hàbil següent
a través del correu electrònic: licitacions@aiguesdegirsst.com
R. PRESENTACIÓ DE LES OFERTES.
Per correu electrònic a les següents adreces :
licitacions@aiguesdegirsst.com;
Les ofertes s’hauran de presentar segons els requisits establers en el PCAP.
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S. CRITERIS DE VALORACIÓ ( per a cadascun dels lots ).
Els criteris de valoració s’han definit per a cadascun dels lots.
Criteris compartits pels LOT 1, LOT 2 i LOT 3.
A.) Valoració econòmica de l’oferta : fins a 65 punts.

Mètode de valoració :
S’assignarà la major puntuació possible a l’oferta més econòmica ( la més baixa de les
presentades ) en relació amb el pressupost de licitació. S’atribuirà a les propostes restants
la puntuació que procedeixi proporcionalment amb la fórmula següent :
P ( puntuació ) = ( import de l’oferta més econòmica ) x 65 / ( import de l’oferta que en cada cas es valora )

B.) Quota a satisfer / abonar per excés o defecte de quilometratge : fins a 15 punts.
Específics pel Lot 1.

a.) Millora del termini de lliurament del vehicle : fins a 10 punts.
P ( puntuació ) = ( Núm. de dies de l’oferta més avantatjosa ) x 10 / ( nombre de dies de l’oferta que, en
cada cas, es valora )

b.) Disposició vehicle de substitució en cas d’avaria o accident, dins de les 24 hores a partir
que aquest s’hagi produït : fins a 10 punts.
Específics pel Lot 2.
a.) Millora del termini de lliurament del vehicle : fins a 10 punts.
P ( puntuació ) = ( Núm. de dies de l’oferta més avantatjosa ) x 10 / ( nombre de dies de l’oferta que, en
cada cas, es valora )

b.) Disposició vehicle de substitució en cas d’avaria o accident, dins de les 24 hores a partir
que aquest s’hagi produït : fins a 10 punts.
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Específics pel Lot 3.
a.) Millora del termini de lliurament del vehicle : fins a 10 punts.
P ( puntuació ) = ( Núm. de dies de l’oferta més avantatjosa ) x 10 / ( nombre de dies de l’oferta que, en
cada cas, es valora )

b.) Disposició vehicle de substitució en cas d’avaria o accident, dins de les 24 hores a partir
que aquest s’hagi produït : fins a 10 punts.

Girona, 14 de juny de 2022.

Quadre de característiques procediment obert

