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Concursos i anuncis

DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL
I OBRES PÚBLIQUES

ANUNCI

pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de subministrament.

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractació.
c) Adreça: av. Josep Tarradellas, 2-4-6, 08029 Barcelona; d) Telèfons 93.567.57.75, 

93.495.81.93.
e) Fax 93.495.81.98.
f) Correu electrònic: contractacio.ptop@gencat.cat.
g) Adreça d’internet del perfil del contractant:
http://contractaciopublica.gencat.cat
http://www10.gencat.cat/ptop/AppJava/cat/departament/licadj/index.jsp
h) Número d’expedient: 2010013300.

—2 Objecte del contracte:
a) Tipus de contracte: subministraments.
b) Descripció de l’objecte: subministrament de sis vehicles de representació, 

mitjançant arrendament amb opció a compra, per a la renovació de la flota existent 
del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

c) Nomenclatura de classificació estadística de productes per activitats (CPA): 
codi 77.11.10.

d) Nomenclatura de vocabulari comú de contractes (CPV) de la Comissió Eu-
ropea: codi 34100000-8.

e) Lloc de lliurament: seu del Departament.
f) Termini de lliurament: 90 dies.
g) Durada de l’arrendament: 48 mesos.
h) Admissió de pròrrogues: es preveu una pròrroga per un termini de 12 mesos.

—3 Tramitació i procediment d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Criteris d’adjudicació: els criteris d’adjudicació i llur ponderació es troben deta-

llats a la clàusula onzena del plec de clàusules administratives i són els següents:
1. Oferta econòmica: 50 punts.
2. Termini de lliurament: 10 punts.
3. Qualitat funcional: 24 punts.
4. Servei postvenda: 10 punts.
5. Millores addicionals a l’execució del contracte: 6 punts.

—4 Pressupost base de licitació: Import net: 211.034,48 euros. IVA: 16%. Import 
total: 244.800,00 euros.

Valor estimat del contracte: 327.394,00 euros.

—5 Garanties exigibles: 
a) Garantia provisional: no se n’exigeix.
b) Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.

—6 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Servei de Contractació.
b) Domicili: av. Josep Tarradellas, 2-4-6, 1a planta
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08029.
d) Telèfons: 93.567.57.75, 93.495.81.93.
e) Fax: 93.495.81.98.
f) Data límit d’obtenció de documents i informació: fins a la data límit de pre-

sentació d’ofertes.
g) Perfil del contractant:
http://contractaciopublica.gencat.cat/
http://www10.gencat.cat/ptop/AppJava/cat/departament/licadj/index.jsp
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—7 Requisits específics del contractista
a) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: els docu-

ments necessaris per acreditar la solvència econòmica i financera són els enunciats a 
l’article 64.1.a) i c) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
L’empresari ha de presentar declaració apropiada d’entitat financera i declaració 
relativa a la xifra de negocis global de l’empresa amb un volum de facturació en els 
tres darrers anys d’un mínim de 500.000,00 euros anuals.

Els documents necessaris per acreditar la solvència tècnica o professional són els 
enunciats a l’article 66.1.a) de la Llei 30/2007. L’empresari ha de presentar relació 
dels principals subministaments efectuats els darrers 3 anys, indicant l’import, les 
dates i el destinatari. Aquesta relació s’acreditarà mitjançant certificats o, a falta 
d’aquests, mitjançant declaració de l’empresari.

b) Altres requisits específics: no se n’exigeixen.
c) Contracte reservat: no.

—8 Presentació d’ofertes o de les sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: fins a les 13 hores del dia 7 d’abril de 2010.
b) Documentació a presentar: la que requereix el plec de clàusules administra-

tives particulars.
c) Lloc de presentació: Servei de Contractació, av. Josep Tarradellas, 2-4-6, 1a 

planta.
d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: dos 

mesos, comptats des de la data d’obertura de les proposicions.
e) Admissió de variants: no s’admeten variants o alternatives dels licitadors 

respecte de les condicions o dels termes d’execució de l’objecte del contracte.

—9 Obertura de les ofertes tècniques
a) Entitat: Secretaria General del Departament de Política Territorial i Obres 

Públiques.
b) Domicili: av. Josep Tarradellas, 2-4-6.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: el dia 12 d’abril de 2010.
e) Hora: a les 10 hores.

—10 Obertura de les ofertes econòmiques i de termini de lliurament
a) Entitat: Secretaria General del Departament de Política Territorial i Obres 

Públiques.
b) Domicili: av. Josep Tarradellas, 2-4-6.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: el dia 15 d’abril de 2010.
e) Hora: a les 10 hores.

—11 Altres informacions
Només seran admeses les proposicions que vagin acompanyades del certificat 

d’entrada corresponent d’un registre oficial de l’Administració pública on es faci 
constar l’hora i la data d’entrada en el registre, que en cap cas pot ser posterior a les 
13 hores de la data límit de presentació de proposicions.

Les proposicions també es poden trametre per correu dins el termini d’admissió. 
En aquest cas, cal justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i 
anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant fax o telegrama 
abans de les 13 hores del mateix dia. També es podrà anunciar per correu electrònic 
a l’adreça: contractacio.ptop@gencat.cat.

—12 Despeses d’anuncis: les despeses de publicitat d’aquest Anunci són a càrrec 
de l’adjudicatari.

—13 Data de tramesa de l’anunci al DOUE: 26 de febrer de 2010.

—14 Per obtenir més informació sobre les condicions d’execució del contracte, 
es pot consultar el perfil del contractant.
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Barcelona, 1 de març de 2010

P. D. (Ordre de 4.8.1998, DOGC de 31.8.1998)

MARÍA JOSÉ MARTÍ GONZÁLEZ

Directora de Serveis

(10.060.053)

*
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