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CLÀUSULA PRIMERA. Objecte del contracte
El present contracte té per objecte el subministrament de Tres vehicles 4x4 per al
Departament d’Agricultura, Ramaderia e Miei Naturau del Conselh Generau d’Aran,
mitjançant la modalitat d’arrendament amb opció de compra (Rènting), d’acord amb les

característiques tècniques i equipaments mínims que s’indiquen en aquest Plec de
prescripcions tècniques particulars, i que el contractista declara conèixer i acceptar pel fet
d’acudir a la contractació.

Per cadascun dels vehicles subministrats es formalitzarà un contracte d’arrendament amb
opció de compra (rènting).
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CLÀUSULA SEGONA. Característiques tècniques
Els tres (3) vehicles 4x4 s’hauran de subministrar amb les característiques tècniques
mínimes següents:

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS VEHICLES 4X4

Tipus
Quantitat
Color
Carrosseria
Número de portes
Tracció connectable/transmissions
Longitud total
Ample total
Alçada total
Batalla
Radi de gir
Pes brut vehicle
Número seients
Volum maleter
Capacitat dipòsit combustible
Tipus
Número cilindres
Cilindrada
Potencia màxima
Tipus
Direcció
Frens
Suspensió
Llantes

2

ESPECIFICACIONS
Torisme/tot terreny curt
2
Blanc
SUV
3
4x2, 4x4, 4h-4L
Dimensions
3.865 (4.060)
1.810
1.695
2.440
5.1
1.940
Capacitat
4
964 litres
55
Motor
Diesel, Injecció Directa
4
1.870
129/4.000
Xassís
Monocasc reforçat
Cremallera i pinyó
Disc ventilats
Macpherson/Multi-link
16 polsades
Prestacions/consums

Torisme/tot terreny llarg
1
Blanc
SUV
5
4x2, 4x4, 4h-4L
4.300 (4.500)
1.810
1.695
2640
5.5
2.170
5
1.386 litres
66
Diesel, Injecció Directa
4
1.870
129/4.000
Monocasc reforçat
Cremallera i pinyó
Disc ventilats
Macpherson/Multi-link
17 polsades
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Velocitat màxima
0-100 km/h
Compliment emissions
Consums
Emissions Co2

170
170
12,8
13,2
Euro 5
Euro 5
8,0/6,0/6,7
8,1/6,0/6,8
177
179
EQUIPAMENTS DE FÀBRICA
Llantes
16’ Alumini
17’ Alumini
2 jocs neumàtics (A/T i M&S)
Si
Si
Roda de recanvi amb coberta
Si
Si
Cargols antirobatori rodes
Si
Si
Fars
Halògens multireflectors
Halògens multireflectors
Antiboira
Davant i darrera
Davant i darrera
Finestres Elèctriques
Davant
Davant i darrera
Climatitzador
Si
Si
Àudio
Radio CD+Mp3+ volant
Radio CD+Mp3+ volant
Endolls accessoris
2 en consola i 1 maleter
2 en consola i 1 maleter
Seients
Ajustables i reclinables
Ajustables i reclinables
Cubeta protecció maleter
Si
Si
Catifes goma
Si
Si
Separador gossos
Si
Si
SRS airbags frontals
Si
Si
Cinturons seguretat
3 punts d’ancoratge ELR
3 punts d’ancoratge ELR
ABS amb funció EBD
Si
Si
Assistència frenada
Si
Si
Immobilitzador
Si
Si
EQUIPAMENT EXTRA HOMOLOGAT I LEGALITZAT
Cabrestant 9500 lliures complert + ITV
Si
Si
Enganxe remolc complert + ITV
Si
Si
Preinstal·lació emissora Sepura
Si
Si
Antena GPS+UHF
Si
Si
Retolació Imatge corporativa CGA
Si
Si
Eslinga B10005 metres + grillets
Si
Si
Joc cables bateria
Si
Si
Farmaciola completa
Si
Si
2 lots LED
Si
Si
Extintor 6 kg
Si
Si

Les dades numèriques indicades s’han d’entendre com a mínims, excepte que a la
descripció de cadascuna d’elles hi figuri el contrari.
Aquestes característiques tècniques no són excloents, i per tant s’estudiaran solucions
alternatives degudament justificades, principalment si, a judici de la Mesa, ofereixen
una millora envers el demanat.
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CLÀUSULA TERCERA. Condicions de l’arrendament amb opció de compra
Les característiques del rènting són les que s’indiquen a continuació:
DADES RÈNTING
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Tipus de vehicle

CONDICIONS
Turismes/tot terrenys
3 portes

Termini de l’operació
Kilòmetres anuals
Kilòmetres Totals
Import mensual màxim o quota total
(lloguer i serveis + assegurança + IVA)
Preu del quilòmetre recorregut de més i límit fins
al qual es paga

Turisme/tot terreny
5 portes
48 mesos
20.000
80.000

786,50 €/vehicle

877,25 €

A determinar pel licitador
(Km i cost):

A determinar pel licitador
(Km i cost):

Increment del preu del quilòmetre recorregut de
més i mínim a partir del qual es comença a
computar

A determinar pel licitador
(Km i cost)

A determinar pel licitador
(Km i cost)

Abonament del quilòmetre no recorregut

A determinar pel licitador

A determinar pel licitador

Termini de lliurament dels vehicles
Inclosos

Assegurança

Límit: fins 5.000 km/any
Preu màxim: 0,0293 €/km
Mínim: 5.000 km/any
Preu màxim: 0,0586 €/km

Límit: fins 5.000 km/any
Preu màxim: 0,0293 €/km
Mínim: 5.000 km/any
Preu màxim: 0,0680 €/km

Preu mínim: 0.0142€/km
Preu mínim: 0.0165€/km
2 mesos des de la
2 mesos des de la
formalització del contracte, formalització del contracte,
LLOGUER I SERVEIS
• Subministrament dels vehicles amb tots els accessoris i
extres (pressupost aproximat de 4.500€) homologats,
legalitzats i amb garantia de 48 mesos.
• Lloguer
• Revisions, reparacions i manteniments
• Subministrament 4 pneumàtics d’hivern
• Substitució 2 jocs de pneumàtics d’estiu
• Impost de matriculació
• Impost de circulació
• Assistència telefònica en relació als serveis i tallers
concertats
• A tot risc sense franquícia del vehicle i extres (sense
distinció de conductor)
• Assistència carretera 24 hores 365 dies (es valorarà
possibilitat de vehicle substitució)
• Defensa Jurídica

CLÀUSULA QUARTA. Pressupost del contracte
El preu total del present contracte ascendeix a la quantia de cent disset mil sis-cents
dotze euros (117.612,00 €); el preu cert anterior queda desglossat en un valor estimat de
noranta-set mil dos-cents euros (97.200,00 €), i de vint mil quatre-cents dotze euros
(20.412,00 €) en concepte de l’Impost sobre el Valor Afegit.
Aquest preu de licitació comprèn l’import mensual de la quota de rènting per a 48
quotes, és a dir, el pressupost màxim de la quota mensual del rènting pels tres vehicles es fitxa
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en dos mil quatre-cents cinquanta euros amb vint-i-cinc cèntims (2.450,25 €) IVA
inclòs, desglossat de la forma següent:
- Dos mil vint-i-cinc euros (2.025,00 €), de total pressupost net mensual de les quotes de
rèntings, que corresponen a:




Vehicle 3 portes 1: sis-cents cinquanta euros (650,00 €)
Vehicle 3 portes 2: sis-cents cinquanta euros (650,00 €)
Vehicle 5 portes: set-cents vint-i-cinc euros (725,00 €)
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- Quatre-cents vint-i-cinc euros amb vint-i-cinc cèntims (425,25 €), en concepte de total
d’Impost sobre el Valor de les quotes de rènting, que corresponen a:




Vehicle 3 portes 1: cent trenta-sis euros amb cinquanta cèntims (136,50 €)
Vehicle 3 portes 2: cent trenta-sis euros amb cinquanta cèntims (136,50 €)
Vehicle 5 portes: cent cinquanta-dos euros amb vint-i-cinc cèntims (152,25€)

A tots els efectes, s’entendrà que el pressupost aprovat pel Conselh Generau d’Aran, comprèn
totes les despeses directes i indirectes que el contractista haurà de realitzar per la normal
prestació del subministrament contractat i qualsevol altra despesa que pugui resultar
d’aplicació segons les disposicions vigents, a excepció de l’IVA que figurarà com a partida
independent. En conseqüència, s’inclou dins del preu els interessos i la quota de valor residual i
les comissions, si s’escauen.
El pagament es realitzarà mensualment, prèvia presentació de la factura per part de
l’adjudicatari.
CLÀUSULA CINQUENA. Termini de lliurament dels vehicles i durada del contracte
El lliurament dels vehicles, amb disponibilitat total per circular, s’haurà de realitzar en el
termini màxim de dos (2) mesos des de la formalització del contracte.
El contracte tindrà una durada de 48 mesos a comptar de la signatura del contracte.
CLÀUSULA SISENA. Garantia
Un cop l’adjudicatari hagi lliurat el vehicle, s’obrirà el termini de garantia, el qual es fixa en el
total del període d’execució de quaranta-vuit (48) mensualitats. Si el vehicle subministrat té
una garantia de fabricació superior, serà aquesta la que prevaldrà.
L’esmenta’t termini de garantia també serà d’aplicació en relació als equipaments extres no
de fabrica que s’han d’incloure en els vehicles.
De conformitat amb l’art. 222.3 TRLCSP, no s’estableix termini de garantia posterior al
termini de període contractual atès que el lliurament dels béns és de tracte successiu, i una
vegada acabat el contracte es procedirà a la retirada del bé arrendat, excepte quan
s’exerceixi l’opció de compra.
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CLÀUSULA SETENA. Adjudicació del subministrament
Complides les condicions essencials exigides i estudiades totes les ofertes, el contracte
s’adjudicarà a l’empresa que d’acord amb els criteris de valoració que es determinen a
continuació, hagi obtingut la puntuació més alta.
La puntuació total de les ofertes (P) serà:

P = 0,6*Pf + 0,4*Pjv (essent Pf la puntuació dels criteris avaluables mitjançant fórmula i Pjv
la puntuació dels criteris avaluables mitjançant judicis
de valor)
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Els sistemes emprats per a la valoració de cadascun dels criteris d’adjudicació seran els
següents:
A. CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES (fins un màxim de 100 punts)
A.1. Proposta econòmica (fins un màxim de 90 punts)
Per al càlcul de l’oferta econòmica s’emprarà la fórmula següent:
PEi = 90 – (Bmax – Bi) * 1,5
On Bi = Baixa de l’oferta i respecte del tipus de licitació (expressada en %)
On Bmax = Baixa màxima respecte del tipus de licitació (expressada en %)
On PEi = Puntuació econòmica de l’oferta i en base 100
A.2. Termini de lliurament (fins un màxim de 10 punts)
Per obtenir la puntuació referent al termini de lliurament es procedirà a avaluar les ofertes
presentades de manera que la que ofereixi un termini més curt obtindrà la màxima
puntuació. La resta d’ofertes es valoraran de manera directament proporcional als terminis
presentats respecte del termini de l’oferta valorada amb la màxima puntuació, d’acord amb
la següent fórmula:
PTLi = 10*

TLmín
TLi

On TLi = Termini de lliurament del licitador (expressada en %)
On TLmín = Baixa màxima respecte del termini de lliurament (expressada en %)
On PTLi = Puntuació del termini de lliurament de l’oferta i en base 100
B. CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR (fins un màxim de 100
punts)
B.1. Condicions del contracte de rènting (fins un màxim de 60 punts)
Es valoraran les condicions del contracte d’arrendament amb opció de compra ofert pel
licitador, incloses les relatives a l’opció de compra en favor del Conselh Generau d’Aran.
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B.2. Qualitat funcional (fins un màxim de 20 punts)
Per a valorar la qualitat funcional es valoraran les característiques tècniques dels vehicles,
motor, equipaments (confort, interior, elements de seguretat, traccions, mecànica amb
innovacions tecnològiques) prestacions (emissions CO2, seguretat activa i passiva, nivell de
comfortabilitat) i accessoris.
B.3. Millores addicionals a l’execució del contracte (fins un màxim de 20 punts)
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Per a valorar les millores addicionals, es tindran en compte les altres millores que pugui
presentar el subministrador i que perfeccionin els requisits tècnics del vehicle, així com
l’ampliació del termini de garantia. També es valoraran els equipaments addicionals als
previstos al Plec sense cost per al Conselh Generau d’Aran.
La puntuació s’atorgarà en funció de la quantitat i qualitat de les ofertes proposades i
acceptades per l’òrgan adjudicatari.
CLÀUSULA VUITENA. Pèrdua total del vehicle
En el supòsit de pèrdua total de qualsevol dels vehicles per sinistre o qualsevol altre motiu,
l’adjudicatari no el reemplaçarà per cap altre vehicle, i el Conselh Generau d’Aran deixarà de
pagar la quota mensual que li corresponia i es farà la liquidació del quilometratge.
En el termini màxim de cinc (5) dies des de la recepció de la comunicació, l’arrendador haurà
de traslladar el vehicle que no funcioni al taller de desballestament, fent-se càrrec de totes les
despeses que se’n derivin. Transcorregut aquest termini els desperfectes que es puguin
ocasionar seran d’exclusiva responsabilitat de l’empresa adjudicatària.

CLÀUSULA NOVENA. Documentació a incloure a les ofertes
Als efectes de valorar les ofertes dels licitadors, caldrà presentar els següents documents:
-

3 Pressupostos Proforma del fabricant o concessionari corresponents a dos vehicles de
3 portes i un vehicle de 5 portes, que incloguin com a mínim les característiques de la
clàusula segona.
3 Cotitzacions de Rènting de l’entitat financera corresponents a dos vehicles de 3
portes i un vehicle de 5 portes, que incloguin com a mínim les característiques de la
clàusula tercera.
Document on s’exposi el termini de lliurament dels vehicles, i el compromís de complir
els terminis de la clàusula cinquena.
Esborrany o model del contracte de Rènting de l’entitat financera on s’exposin les
condicions generals de contractació.
Esborrany o model de la pòlissa d’assegurança de l’entitat asseguradora on s’exposin
les condicions generals de contractació.
Manual del conductor, i relació de concessionaris oficials de la marca i tallers
concertats on realitzar les revisions, reparacions i manteniments dels vehicles.
Els diferents models estandarditzats de proposta.
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CLÀUSULA DESENA. Documentació vehicles
El vehicle haurà de ser lliurat amb l’etiqueta sobre el consum de combustible i emissions de
CO2 de manera clarament visible, i hauran de dipositar la documentació següent:
- Còpia dels contractes de Rènting
- Fitxa tècnica i permís de circulació.
- La Targeta d’Inspecció Tècnica actualitzada, i si s’escau, rebut actualitzat del
pagament de la ITV.
- Certificat de garantia del vehicle.
- Certificat/s d’homologació i/o documents tècnics dels elements o conjunts que ho
requereixin.
- Impost de matriculació pagat per l’empresa adjudicatària.
- Impost de circulació pagat per l’empresa adjudicatària.
- Pòlissa d’assegurança, rebut pagat per l’empresa adjudicatària, carta verda i part
europeu d’accidents.
- Llibre o manual d’instruccions i funcionament del vehicle i dels seus equipaments de
sèrie.
CLÀUSULA ONZENA. Contingut del rènting
El preu del rènting ha d’incloure:
-

El subministrament dels vehicles al lloc on determini el Conselh Generau d’Aran.
Impostos de tota mena que gravin l’adquisició, a excepció de l’impost sobre el valor
afegit.
Tot l’equipament establert a la clàusula segona, tant de fàbrica com l’extra
homologat i legalitzat.

Vielha, agost de 2013

Ricard Rodríguez Gómez
Secretari-interventor del SAT
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