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13.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MITJANÇANT RÈNTING 
D’UN VEHICLE 



 
 
 
 
 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS APLICABLE AL 
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D’UN VEHICLE PEL CONSORCI DEL TER, 
EN LA MODALITAT D’ARRENDAMENT (RÈNTING), SENSE OPCIÓ DE COMPRA A 
ADJUDICAR PER PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS 
D'ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA 
 
Procediment d’adjudicació:  Obert simplificat 
Entitat convocant: Consorci del Ter 
  
Abreviatures sobre normativa utilitzades:  
DN:  Directiva 201/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública.  
LCSP:  Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es 
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.  
RGCLAP: Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en allò que no s'oposi 
a la LCSP.  
RD773/2015: Real Decret 773/2015, de 28 d'agost, pel que es modifiquen determinats 
preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, aprovat pel Real Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, en allò que no s'oposi 
a la LCSP.  
RPLCSP: Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la 
Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, en allò que no s'oposi a 
la LCSP.  
DLLMUMCP: Decret-Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública, en allò que no s'oposi a la LCSP.  
PPT:  Plec de prescripcions tècniques que figura com a annex 2 d'aquest Plec  
 
 
 

I. Definició de l'objecte del contracte.-  
El present Plec té per objecte la contractació del subministrament que, junt amb la 
seva codificació, figura a l'apartat C) del quadre de característiques annex (annex 1).  
  
A la licitació i execució del contracte regiran, a més de la normativa legal aplicable, 
aquest Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions 
tècniques (annex 2).  
  

II. Necessitat i idoneïtat del contracte.-  
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, així 
com la justificació del procediment i dels seus criteris d'avaluació estan acreditats a 
l’expedient corresponent.  
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III. Naturalesa del contracte.-  
Aquest contracte té naturalesa administrativa, d’acord amb l’article 25 del LCSP i es 
tipifica com a contracte de subministrament segons es defineix a l’article 16 del LCSP i 
d’acord amb la regulació establerta per aquest tipus de contracte, entre d’altres, als 
articles 298 i següents de la llei esmentada.   
 
Per tant, el règim jurídic establert en aquest plec serà el que regirà en la preparació 
d’aquest contracte, així com en la seva adjudicació i execució, amb els efectes que 
se’n derivin durant i fins a la seva extinció.  
  

IV. Òrgan de contractació i Responsable del contracte.-  
Per raó de l'import i la durada del contracte, és el Consell de Govern l'òrgan competent 
d’aquesta contractació, en exercici de les facultats que li atribueix els estatuts 
reguladors del Consorci del Ter publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 
de data 19 de novembre de 2015 i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 
data 20 de novembre de 2015, juntament amb allò previst a la Disposició addicional 
segona de la LCSP. Tot això sense perjudici de la possibilitat de delegació d’aquestes 
facultats i competències, d’acord amb l'article 61 de la LCSP.   
  
Correspon al Consorci vetllar pel correcte funcionament del subministrament que 
presta i, per aquesta raó, exercirà les facultats d'inspecció i vigilància en l'execució del 
contracte per part del contractista, i, a tal efecte, nomena com a responsable del 
contracte el director del Consorci.  
  

V. Perfil del contractant.-  
Atès el tipus d’actuació i procediment a seguir en aquesta contractació, en la pàgina 
web municipal www.consorcidelter.cat s’inclourà la informació adient, conforme a les 
previsions establertes a l'article 63 de la LCSP.  
  

VI. Valor estimant i Pressupost base de licitació.-   
  
a) El valor estimat del contracte (272,66 euros per 48 mesos) es correspon amb la 
quantia de 13.087,74 €,  IVA exclòs. És coïncident amb el pressupost de licitació.  
  
En concepte d’impost sobre el valor afegit (21 % d'IVA) li correspon la quantia de         
€.  
  
b) El pressupost base resultant de la licitació (48 mesos) queda fixat en 13.087,74 € 
IVA inclòs + 2.748,42 € d'IVA (21%), d'acord amb els següents preus unitaris referits 
als diferents components de la prestació:  
  
Vehícle  
Preu màxim (IVA no inclòs)  
Quota rènting mensual  
272,66 €  
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Preu per 100 quilòmetres per excés Preu màxim (IVA no inclòs)  
1,57 €  
 
Preu per 100 quilòmetres per defecte Preu mínim (IVA no inclòs)  
0,79 €  
  
  
El quilometratge addicional serà a partir de 75.000 kms (48 mesos).  
  
Donada la possibilitat de realitzar quilòmetres de més o de menys en funció dels 
quilòmetres contractats, els licitadors hauran d'ofertar el preu de l'abonament/càrrec 
per quilòmetre no realitzat o fet de més. La compensació es realitzarà per la suma total 
dels quilòmetres del vehicle al final del contracte. 
 
A tots els efectes, s'entendrà que les ofertes presentades pels licitadors comprenen, 
no només el preu del contracte, sinó també les despeses que es generin al llarg de 
l'execució del contracte i els tributs que li siguin d'aplicació segons les disposicions de 
la normativa vigent.  L’Impost sobre el Valor afegit (IVA), haurà d’aparèixer en l’oferta 
com partida independent, segons l'art. 139.4 de la LCSP. I segons l'art. 100.2 de la 
LCSP, el pressupost de licitació ha de desglossar els costos directes, indirectes i altres 
despeses eventuals calculades per a la seva determinació, els quals es detallen a 
l'apartat E) de l'Annex 1.  
  
En aquest sentit, cal indicar que l’estructura de costos del rènting que es pretén licitar 
consta dels següents elements:   
  
Costos en concepte del lloguer del vehicle: 55 %   Costos en concepte de la gestió i 
altres serveis (manteniment, reparació, assegurança i tributs):  45 %   
  
El preu consignat és indiscutible, no admetent-se cap prova d'insuficiència i porta 
implícits tots aquells conceptes previstos en el plec de prescripcions tècniques (annex 
2), i entre d'altres els següents:  
  

• el lloguer del vehícle   
• el lliurament del vehicle en les dependències del Consorci   
• el manteniment, revisions i reparacions del vehicle en els serveis oficials  
• canvis de pneumàtics (quan el testimoni del pneumàtic així ho aconselli, en cas 

de  punxada o trencament o als 20.000 kms i sense limitació d'unitats en els 48 
mesos)   

• Assegurança a tot risc sense franquícia   
• L'ITV durant la vigència del contracte   
• Vehicle de substitució en cas de reparació, averia, manteniment o accident.   
• Altres Impostos corresponents  

  

VII. Finançament del contracte.-  
L'obligació econòmica que pel Consorci del Ter es derivi del compliment d'aquest 
contracte serà amb càrrec a l'aplicació pressupostària del pressupost municipal del 
2019 que s'indica a l'apartat F de l'Annex 1. En el benentès que per fer front a la 
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despesa de la resta d'anualitats comprensives del contracte caldrà habilitar 
consignació suficient i adequada en el pressupostos municipals corresponents.  
  

VIII. Durada i termini de lliurament.-  
El lliurament es realitzarà per part de l’empresa adjudicatària en la data indicada a 
l’apartat D) de l’Annex 1, tot amb els corresponents mecanismes i accessoris, així com 
assegurances, matrícula i distintius.  
  
El contracte tindrà una durada de 48 mesos (4 anys), a comptar des de l’efectiva 
iniciació i no serà prorrogable.  
  

IX. Tramitació de l’expedient i procediment d'adjudicació.-  
L’adjudicació del contracte es durà a terme mitjançant tramitació ordinària i per 
procediment obert simplificat sumari, per raó de l'import del contracte, i en virtut d'allò 
establert a l’article 131 i 159 de la LCSP.  
  

X. Divisió per lots.-  
La divisió en lots d'aquest contracte no escau per les raons que han estat degudament 
acreditades, al tractar-se d’un únic vehicle essent inviable la divisió per lots. 
 

XI. Capacitat per contractar.-  
Estan capacitades per contractar les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 
estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar. Quan fossin persones jurídiques 
hauran de justificar que l’objecte social de l’entitat comprèn el desenvolupament de les 
activitats que constitueixen l’objecte del contracte al que concorren i amb aquests 
efectes, l’objecte d’aquest contracte és el que preveu la clàusula I del present Plec.  
  
L'acreditació es realitzarà mitjançant la presentació dels estatuts socials inscrits en el 
Registre mercantil o en aquell altre registre oficial que correspongui en funció del tipus 
d'entitat social o la presentació del DNI si és persona física.  
  

XII. Garantia provisional.-  
No procedeix segons l'art. 159.4.b) de la LCSP.  
  

XIII. Garantia definitiva.-   
No procedeix segons l'art. 159.6.f) de la LCSP.  
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XIV. Presentació de proposicions. Lloc, termini de presentació i 
documentació.-  
La documentació per prendre part en el procediment es presentarà en els 10 dies 
hàbils a comptar a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el perfil 
del contractant de l'òrgan de contractació, l'accés al qual podrà realitzar-se en la 
pàgina web: www.consorcidelter.cat (seu electrònica).  
  
La documentació a presentar per prendre part del present procediment s'inclourà en 
un únic sobre, degudament indexada, d'acord amb les següents instruccions i 
acompanyada de la corresponent instància segons model (annex 3).  
  
- “SOBRE NÚM. 1: PROPOSICIÓ ECONÒMICA I ALTRES CRITERIS AVALUABLES 
MITJANÇANT L'APLICACIÓ DE FÓRMULES": procediment obert simplificat i sumari 
per a la contractació del subministrament mitjançant rènting, d'un vehicle pel Consorci 
del Ter" declaració de responsable segons model annex 4, i presentació Model 
proposta econòmica i altres criteris avaluables mitjançant l'aplicació de fórmules, 
segons annex 5 d'aquest plec.  
  

XV. Qualificació de la documentació i obertura de proposicions.-    
  
La valoració de les ofertes s'efectuarà amb la col·laboració dels serveis tècnics 
corresponents, els quals emetran un informe tècnic valoratiu del sobre 1 (proposició 
econòmica i altres criteris avaluables mitjançant l'aplicació de fórmules), en un termini 
de set dies naturals.  
  
L'apertura de les proposicions no s'efectuarà fins que hagi finalitzat el termini per a la 
seva presentació, pel que no es celebrarà acte públic d'apertura d'aquestes, segons 
s'estableix en l'article 159.6.d) de la LCSP; no obstant, i a fi de garantir la 
transparència en el procés, l'obertura dels sobre 1 es farà amb presència del Secretari 
qui emetrà la corresponent diligència d'obertura d'aquests.   
  

XVI. Criteris de valoració de les ofertes.-  
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició 
qualitat-preu, es detallen a l'apartat G de l'Annex 1. 
 
Es consideraran ofertes anormals o desproporcionades aquelles incloses en els 
supòsits previstos a l'article 85 del Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre (en 
endavant RGLCAP).  
  
Identificada una proposició que pugui ser considerada desproporcionada o anormal, 
s’actuarà de conformitat amb el que disposa l'article 149 de la LCSP.   
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XVII. Drets i obligacions de les parts.-  
Els drets i obligacions de les parts seran aquells que resultin de la documentació 
contractual i la normativa aplicable.  
  

XVIII.  Documentació a presentar per licitador que hagi presentat 
l’oferta econòmicament més avantatjosa.-  
El licitador que d’acord amb la proposta d'adjudicació hagi obtingut la puntuació més 
alta, i en conseqüència es consideri que ha presentat la millor proposició qualitat preu, 
serà requerit per tal que, dins del termini de set dies hàbils, a comptar des del 
enviament de la comunicació, presenti la documentació justificativa de representació i 
capacitat d'obrar del que resulta ser adjudicatari.  
  

XIX. Adjudicació del contracte.-  
L’adjudicació del contracte es resoldrà en el termini màxim  d'un mes a comptar de 
l'endemà de la finalització del termini de presentació de les ofertes, i dins del cinc dies 
hàbils següents a la recepció de la documentació assenyalada a la clàusula XVIII, 
mitjançant resolució motivada que es notificarà a l’adjudicatari i la resta d’interessats i 
es publicarà en el perfil del contractant del Consorci.  
  

XX. Formalització del contracte.-  
La formalització del contracte podrà efectuar-se mitjançant la signatura d'acceptació 
pel contractista de la resolució de l'adjudicació, segons article 159.6.g)  de la LCSP.  
  

XXI. Règim de pagament.-  
Segons s'estableix en l'apartat L de l'Annex 1 del plec de clàusules administratives 
particulars.  
  
La factura s’haurà de presentar en format electrònic..  
  
  

XXII. Despeses a càrrec de l’adjudicatari.-  
Aniran a càrrec de l’adjudicatari les despeses següents: a) Els tributs estatals, 
municipals i regionals que derivin del contracte.  
  

XXIII. Revisió i/o adequació de preus.-  
No s’escau.   
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XXIV. Causes de resolució.-  
Són causes de resolució del contracte les previstes als articles 211, 306 i 307 de la 
LCSP.  
  

XXV. Termini de garantia del contracte.-  
Una vegada realitzat el subministrament i aprovada la liquidació del contracte es 
retornarà la fiança transcorregut un termini de garantia de tres mesos sense que hagi 
resultat responsabilitats de la mateixa. 
 
 

XXVI. Cessió i subcontractació.-  
No procedeix la cessió ni la subcontractació.  
  

XXVII. Penalitats.-   
El retard en la realització dels treballs objecte d’encàrrec per causes imputables a 
l'adjudicatari podrà ser motiu de sanció d'acord amb l'art. 193 de la LCSP, sense 
perjudici que el Consorci opti per la resolució del contracte.  
  

XXVIII. Modificacions del contracte.   
Quan es justifiqui suficientment la concurrència d’alguna de les circumstàncies de 
l’article 205 de la LCSP. El procediment de modificació serà el previst a l’article 207 de 
la LCSP i als articles 97 i 102 RGLCAP.  
  

XXIX. Règim jurídic de la contractació.-  
El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules 
administratives i pel plec de prescripcions tècniques (Annex 2), les clàusules dels 
quals es consideren part integrant del contracte, la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l'ordenament jurídic espanyol 
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014, i per la seva normativa de desplegament, així com per la resta de 
normativa legal i reglamentària aplicable.      
  

XXX. Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades 
personals i mediambientals.-  
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria 
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, d'integració social de les 
persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de 
dades personals, i en matèria mediambiental.  
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L'obligació de l'empresa contractista de complir durant l'execució del contracte les 
normes i condicions del conveni col·lectiu d'aplicació (art. 35.c), j) i n)), constitueix 
obligació essencial del contracte i podrà ser causa de resolució del mateix.  
  
Per al cas d'empat entre proposicions, el desempat es resoldrà d'acord amb els criteris 
socials previstos a l'art. 147.2 de la LCSP.  
  

XXXI. Condicions especials d'execució.-  
No s’estableix cap condició especial 
  

XXXI. Jurisdicció competent.-  
Les qüestions de litigis sorgits sobre interpretació, modificació, resolució i efectes dels 
contractes seran resolts per l'òrgan de contractació, les resolucions del qual esgotaran 
la via administrativa i obriran la via contenciosa administrativa, segons la llei d’aquesta 
jurisdicció.  
  

XXXII. Confidencialitat de la informació.-  
L’accés, per part del contractista, a les dades necessàries per a l’execució del 
contracte no té la consideració de comunicació de dades i restarà subjecte a les 
condicions que s’assenyalen a continuació:  
  
1. Mantenir la confidencialitat de les dades de caràcter personal a que tingui accés o 
hagi elaborat per raó de l’execució del contracte. 
 
2. Tractar les dades conforme a les instruccions que rebi del Consorci de forma 
confidencial i reservada, en cap cas les cedirà ni en farà difusió, publicació o utilització 
per a finalitats diferents de les necessàries per al compliment del contracte. L’obligació 
continuarà vigent un cop el contracte hagi arribat al seu termini. En aquest cas, 
arribada l’extinció contractual, les dades de caràcter personal i el suport on hi constin, 
si s’escau, s’hauran de lliurar al Consorci. 
 
3. Haurà de complir, en tot cas, les prescripcions que es prevegin a la normativa vigent 
en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i, en especial, les contingudes 
a l'article 12, apartats 2 a 4, de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal. També haurà d'implementar les mesures 
tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades i en 
especial les establertes al Reglament, aprovat per RD 1720/2007, de 21 de desembre, 
de desenvolupament de l'esmentada LO 15/1999, d'acord amb el nivell de seguretat 
aplicable al fitxer automatitzat en el qual es continguin les dades personals objecte de 
tractament.  
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XXXIII. Principis i valors ètics i recomanables en la contractació 
pública.-   
  
1. Transparència general.- L'empresa o persona adjudicatària resta obligada a 
informar de les retribucions percebudes pels càrrecs directius si el volum de negoci de 
l’empresa vinculat a activitats dutes a terme per compte de les administracions 
publiques supera el vint-i-cinc per cent del volum general de l’empresa  
  
2. Dret d’accés a la informació pública.- L'empresa o persona contractista es 
compromet a facilitar a l’Administració, en compliment de les obligacions de 
transparència a les quals resta sotmès, aquella informació que li sigui requerida per tal 
de fer efectiu la publicitat activa i el dret d’accés exercit per la ciutadania, en relació a 
la prestació contractada.  
  
3. Transparència col·laborativa.- L'empresa o persona adjudicatària resta obligada a 
facilitar a l’Administració la informació establerta per la Llei 19/2014 de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, referent a les activitats directament 
relacionades amb el sector públic.”  
  
4. Transparència organitzativa.- L'empresa o persona adjudicatària haurà de lliurar al 
Consorci a l’inici de les prestacions, la relació dels llocs de treball permanents adscrits 
al contracte, el seu règim de dedicació, el règim retributiu i les tasques que duu a 
terme. Haurà de comunicar-se al Consorci qualsevol variació que experimenti la 
relació de llocs durant la durada del contracte”.  
  
5. Bon govern.- Les empreses o persones licitadores i les contractistes adoptaran una 
conducta èticament exemplar i actuaran per evitar la corrupció en qualsevol de totes 
les seves possibles formes.  En aquest sentit –i al marge d’aquells altres deures 
vinculats al principi d’actuació esmentat en el punt anterior, derivats dels principis ètics 
i de les regles de conducta als quals les empreses o persones licitadores i les 
contractistes han d’adequar la seva activitat- assumeixen particularment les 
obligacions següents:   
 
a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de 
conflicte d’interessos.   
 
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o personal públic influeixi 
en l’adjudicació del contracte.   
 
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o personal públic avantatges personals o materials, ni 
per a aquells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o 
social. 
 
d) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic   
 
e) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, i abstenir-se 
de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, 
restringir o falsejar la competència.  
 
f) Denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles finalitats i relacionats amb la 
licitació o el contracte dels quals tingués coneixement  g) Aplicar la màxima diligència 
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en el coneixement, foment i compliment de la legalitat vigent  h) Garantir el principi 
d’indemnitat a les persones denunciants d’irregularitats  
  

XXXIV. Sistema de presentació electrònica d'ofertes.-  
El Consorci, com a ens adherit a la PSCP està adherit automàticament als serveis «e-
Licita» i «Sobre Digital 2.0», i atès que actualment, el sistema de presentació 
electrònica d’ofertes per a procediments oberts està desenvolupat i en fase de 
pilotatge, la present contractació s'eximeix de la presentació electrònica d'ofertes.  
 
 
ANNEXOS:  
  
Quadre de característiques (annex 1) 
Plec de prescripcions tècniques (annex 2)  
Sol·licitud de participació (annex 3)  
Declaració responsable (annex 4)  
Model de proposició econòmica (annex 5) 
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ANNEX 1 QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE  
  

A- NOM DE L'ACTUACIÓ  
Contractació del subministrament mitjançant rènting, d'un vehicle pel Consorci del Ter.  
  

B-OBJECTE DEL CONTRACTE  
L’objectiu de la contractació es el subministrament mitjançant rènting, d'un vehicle pel 
Consorci del Ter.  
  

C-CODIFICACIÓ:  
CPV 34100000-8 Vehicles a motor; 34110000-1 Automòbils per a passatgers  
  

D- DURADA I TERMINI DE LLIURAMENT  
El termini de lliurament del subministrament objecte d'aquesta contractació serà de 30 
dies des de l'endemà de l'acceptació de l'adjudicació pel contractista.  
  
El contracte tindrà una durada de 48 mesos (4 anys), a comptar des de l’efectiva 
iniciació i no serà prorrogable.  
  

E- VALOR ESTIMAT I IMPORT DE LICITACIÓ   
  
a) El valor estimat del contracte es correspon amb la quantia de 13.087,74 €, IVA 
exclòs. És coincident amb el pressupost de licitació.  
  
En concepte d’impost sobre el valor afegit (21 % d'IVA) li correspon la quantia de 
2.748,42  €.  
  
b) El pressupost base resultant de la licitació queda fixat en 15.836,16 € IVA inclòs 
(13.087,74 € + 2.748,42 € d'IVA (21%)), d'acord amb els següents preus unitaris 
referits als diferents components de la prestació.  
  

F- APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA  
2018.920.20400 "Arrendament Vehicle"  
  

G- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES  
En tractar-se d’un procediment obert simplificat sumari, seran únicament criteris 
d'adjudicació, els criteris avaluables mitjançant l'aplicació de fórmules.  
  
Criteris avaluables mitjançant l'aplicació de fórmules   
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A. Proposta econòmica: 85 punts   
A.1 Quota de rènting mensual ofertada 75 punts  
A.2  Millor preu per quilòmetre recorregut per excés 5 punts  
A.3  Millor preu per quilòmetre recorregut per defecte 5 punts  
 
B. Criteris qualitatius: 15 punts  
B.1 Distància des de les dependències del Consorci del Ter (Salt – Factoria Coma 
Cros) als tallers concertats per als treballs de manteniment i reparació del vehicle 4 
punts.  
B.2  El quilometratge total contractat. 7 punts  
B.3 Termini de lliurament del vehicle, des de l'acceptació de l'adjudicació 4 punts  
 
TOTAL 100 punts  
  
Els criteris avaluables de forma automàtica són els següents, fins a 100 punts:   
  
A. Proposta econòmica: fins a 85 punts.   
A.1 Quota de rènting mensual ofertada, que no superi el pressupost màxim de licitació 
(fins a 75 punts)  
  
La puntuació es calcularà de forma proporcional, tot aplicant la fórmula que segueix, 
una vegada quantificades cadascuna de les ofertes econòmiques presentades:  
  

P = 75 x Preu/unitari quota rènting mensual vehicle més baixa 
Preu/unitari quota rènting mensual vehicle a valorar 

 
P (puntuació)  
  
* Es tindran en compte tres decimals.  
  
Seran considerades desproporcionades i no es valoraran les ofertes econòmiques que 
estiguin en els casos recollits al contingut de l'article 85 del Reglament General de la 
Llei de Contractes de les Administracions Públiques.  
  
A.2  Millor preu per quilòmetre recorregut per excés (fins a un màxim de 5 punts):  
 
S’atorgarà la màxima puntuació (P) a l’oferta d’import més baix, i a la resta de forma 
inversament proporcional, mitjançant l’aplicació de la fórmula següent: 
 
P = preu ofert més baix *5 / preu ofert  
  
El preu màxim ofertat serà el que s'indica a la clàusula VI d'aquest plec.  
  
* Es tindran en compte tres decimals.  
  
A.3  Millor preu per quilòmetre recorregut per defecte (fins a un màxim de 5 punts):  
 
S’atorgarà la màxima puntuació (P) a l’oferta d’import més alta, i a la resta de forma 
inversament proporcional, mitjançant l’aplicació de la fórmula següent:  
  
P = preu ofert *5 / preu ofert més alt  
  
El preu mínim ofertat serà el que s'indica a la clàusula VI d'aquest plec.  
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* Es tindran en compte tres decimals.  
  
B. Criteris qualitatius avaluables automàticament: fins a 15 punts.   
 
B.1 Distància des de les dependències del Consorci del Ter (Salt) als tallers concertats 
per als treballs de manteniment i reparació del vehicle (fins a un màxim de quatre 4 
punts):  
  
Aquest criteri avaluable amb màxim de 4 punts és d'importància, en facilitar, sobretot 
en les petites avaries (les més habituals), una resolució ràpida, en moltes ocasions fins 
i tot sense que el vehicle deixi d'estar de servei.  
  
La distància sempre es tindrà en compte des de les dependències del Consorci del Ter 
(Salt) Factoria Coma-Cros.  
  
< de 10 km = 4 punts  
de 10 km a < de 20 km = 2 punts   
> 20 km = 0 punts  
  
B.2  El quilometratge total contractat. (fins a un màxim de set (7) punts):  
Si s'ofereix un augment del quilometratge mínim establert en la clàusula tercera punt 
10 del Plec de Prescripcions tècniques, s'atorgarà la següent puntuació:  
  
De 75.001 a 80.000 km = 1 punts  
De 80.001 a 90.000 km = 3 punts   
Més de 90.000 km = 7 punts  
  
B.3 Termini de lliurament del vehicle, des de l'acceptació de l'adjudicació (fins a un 
màxim de 4 punts):  
  
30 dies: 0 punts.  
De 29 a 15 dies: 1 punts.  
Menys de 15 dies: 4 punts.  
 

H- GARANTIA PROVISIONAL  
No s'exigeix  
  

I- GARANTIA DEFINITIVA  
No s'exigeix  
  

J.- REVISIÓ DE PREUS  
No es preveu.  
  

K - CONDICIÓ ESPECIAL D'EXECUCIÓ  
No es preveu  
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L- RÈGIM DE PAGAMENT  
El pagament del preu del subministrament, mitjançant rènting, s’efectuarà amb 
caràcter mensual, prèvia la presentació de la factura electrònica expedida per 
l’adjudicatari i conformada pels serveis corresponents.  
  
A la finalització del contracte (4 anys), i com a màxim dos mesos després de 
l’esmentada finalització, l’adjudicatari aportarà la factura o abonament que resulti dels 
quilòmetres realment realitzats. El Consorci aportarà les dades necessàries, restant a 
disposició de l’adjudicatari les comprovacions que estimi.   
  
Les factures s’hauran de presentar en format electrònic.  
  
Les característiques per a poder  elaborar i presentar aquestes factures electròniques 
les trobareu informades al següent enllaç de la web del Consorci: 
www.consorcidelter.cat  
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ANNEX 2  

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR LA 
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT RENTING, 
D'UN VEHÍCLE PER AL CONSORCI DEL TER. 
  

PRIMERA.- Objecte del contracte  
L’objecte del contracte és el subministrament, mitjançant rènting, durant 48 mesos,  
d'un vehicle de representació per al Consorci. En el contracte de rènting, com a 
modalitat del contracte públic de subministrament, l’arrendador o empresari ha 
d’assumir durant el seu termini de vigència l’obligació del manteniment de l’objecte 
d’aquest contracte, de conformitat amb la naturalesa i els elements que configuren 
aquesta tipologia contractual.  
  

SEGONA.- Condicions d’execució  
2.1. Durada i termini d’execució  
El subministrament del vehicle es fa en la modalitat de rènting, durant quaranta-vuit 
(48) mesos des de la data del lliurament efectiu del vehicle.  
  
2.2.Lliurament del vehicle  
L’empresa adjudicatària ha de lliurar el vehicle al Consorci del Ter (Factoria Coma 
Cros de Salt), com a molt tard 30 dies des de la data de formalització del contracte, el 
vehicle matriculat a nom de l’adjudicatari i amb els impostos corresponents pagats.   
  
Les despeses de transport i lliurament del vehicle són a càrrec de l’adjudicatari. El 
Consorci es reserva el dret de realitzar una prova del cotxe abans de la signatura de 
l’acta de recepció del vehicle. Així mateix, l’adjudicatari l’ha d’informar de qualsevol 
incidència o eventualitat ocorreguda durant el procés de fabricació del cotxe.  
  
En cas que el Consorci detecti, al lliurament del vehicle o durant la durada del 
contracte un incompliment de les bases tècniques del plec, es notificarà a l´adjudicatari 
perquè en el termini màxim de 10 dies naturals ho resolgui.  
  
2.3.Documentació 
El vehicle s’ha de lliurar amb la següent documentació en regla:  
  
a) Còpies compulsades (davant la Direcció General de Trànsit del Ministeri de l’Interior 
o del Servei Català de Trànsit) dels documents següents:  
  

• Impost de matriculació pagat per l’empresa adjudicatària.  
• Permís de circulació i rebut actualitzat del pagament de la taxa corresponent.  
• Targeta d’inspecció tècnica del vehicle (ITV) degudament legalitzada. 
• Certificats d’homologació i/o documents tècnics dels elements o conjunts que 

ho requereixin. 
• Pòlissa d’assegurança i certificat internacional d’assegurances.  
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b) Els documents originals següents:  

• Rebut original del pagament de l’assegurança vigent. 
• Comunicat europeu d’accidents. 
• Certificat resum del contracte d’arrendament. 
• Llibre de manteniment general emplenat i segellat pel servei oficial. 
• Manual d’instruccions i funcionament del vehicle i dels seus equipaments de 

sèrie. 
• Certificat de garantia del vehicle. 
• Qualsevol altra documentació que sigui necessària perquè el vehicle pugui 

circular i perquè les persones usuàries puguin accedir als serveis contractats, 
especialment els serveis d’assistència tècnica.  

  
2.4. Manteniment integral del vehicle  
2.4.1.- El preu de l’arrendament ha d’incloure:  

1) El manteniment integral del vehicle, del seu equipament segons les indicacions 
del fabricant.  

2) La reparació de totes les avaries o desperfectes interiors i exteriors de 
mecànica, electricitat, planxa i pintura, provocats per l’ús habitual del vehicle, o 
com a conseqüència d’accidents de circulació amb contrari o sense, o actes 
vandàlics de tercers.  

3) L’assistència en ciutat i carretera les 24 hores i des del quilòmetre 0.  
4) La substitució dels pneumàtics es realitzarà quan el testimoni del pneumàtic 

així ho aconselli, en cas de punxada o trencament o als 20.000 kms i sense 
limitació d'unitats.  La substitució inclourà sempre, l’equilibrat i l’alineació de les 
rodes. Els nous pneumàtics hauran de ser de les mateixes característiques que 
els equipats pel fabricant. 

5) Substitució de qualsevol peça per desgast, trencament i/o avaria, tant a 
l’interior com l’exterior del vehicle. 

6) Totes les revisions periòdiques establertes pel fabricant, ja siguin en base al 
quilometratge o a criteris temporals. 

7) Les inspeccions tècniques establertes en la legislació vigent d’ITV. 
8) Cotxe de substitució durant el manteniment o reparació del vehicle.  

  
2.4.2.- Les condicions del servei de manteniment i reparació han de complir els 
requisits següents:  
  

1) El Consorci determinarà quin és el taller on es realitzaran les reparacions, 
revisions i manteniments, d’entre els proposats pels licitadors dins les seves 
ofertes. En cas que les instal·lacions estiguin fora del terme municipal, 
l’adjudicatari haurà de prestar el servei de recollida i entrega del vehicle a la 
seu del Consorci del Ter a Salt – Factoria Coma Cros, sense càrrec.  
 

2) L’ús del vehicle exigeix que el temps en que es trobi fora de servei, per revisió 
o reparació, sigui el menor imprescindible. És obligació del taller que els 
manteniments preventius i correctius els ha de realitzar amb la màxima celeritat 
possible i sense interrupcions fins la seva finalització, en cas contrari es 
preveuran penalitzacions.  
Amb aquesta finalitat s’estableixen els següents terminis, llevat de casos 
excepcionals degudament justificats, els treballs de manteniment preventiu i 
correctiu ordinari s’han d’iniciar en la primera jornada de treball del taller, 
després de la comunicació de l’avaria, i s’haurà de finalitzar en un termini no 
superior a 48 hores, des de la recepció del vehicle en el taller seleccionat. Els 
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treballs de reparació per sinistres, o desperfectes estructurals importants del 
vehicle s’hauran d’iniciar en el termini màxim de 48 hores i finalitzar abans de 
10 dies, comptats a partir de l’entrada del vehicle en el taller escollit.  

  
3) Els concessionaris o tallers de reparació han de reunir, al menys, les 

característiques següents:  
a. Disposar de la capacitat tècnica i del personal, així com de la 

disponibilitat suficient per tal d’atendre totes les operacions de 
manteniment i reparació de la flota objecte d’aquest contracte. 

b. Ésser concessionaris o tallers formalment autoritzats pel fabricant.  
c. Disposar de peces originals i recanvis homologats. 
d. Disposar d’espai suficient per tal que aquest vehicle no hagi de 

romandre en la via pública abans o després de la reparació.  
e. Haurà de garantir un servei mínim ininterromput per cobrir les 

reparacions durant els períodes de vacances, o per qualsevol altra 
incidència.  

  
4) La qualitat en la prestació del servei ha de tenir el següents requisits:  

a. L’adjudicatari realitzarà el sistema de gestió del vehicle en suport 
informàtic, i reportarà al Consorci com a mínim els indicadors de qualitat 
dels serveis següents per via internet, dia d’entrada i sortida del vehicle, 
tipus de reparació, data d’aprovació de la valoració, quilòmetres 
realitzats, temps destinat a cada reparació, hores fora de servei, 
tramitació dels parts d’accidents i gestió amb la companyia 
d’assegurança, número d’ingressos i resum del vehicle.  

b. En el cas de divergència de posicionament entre el Consorci del Ter i 
l’empresa adjudicatària, en referència tant al manteniment i reparació 
del vehicle com a sinistre i pèrdua total del vehicle, s’efectuarà un 
peritatge independent, que tindrà caràcter vinculant, sempre que una de 
les dues parts com a mínim ho sol·liciti, corrent les despeses a càrrec 
de l’organisme sol·licitant.  

  
2.5. Obligacions del Consorci en quant al manteniment  

1) Fer el control de les freqüències en que s’han de dur a terme les revisions, 
d’acord amb les indicacions del fabricant.  

2) Comunicar les avaries o desperfectes a l’adjudicatari.  
3) Fer el seguiment dels treballs de manteniment o reparació del vehicle arrendat.  
4) Trasllat i recollida del vehicle per la seva revisió i/o reparació, sempre i quan el 

taller estigui dins del terme municipal.  
  
2.6. Assegurança  
El vehicle comptarà amb una assegurança a tot risc i sense franquícia, i com a mínim 
amb les següents cobertures:  

1) Assegurança obligatòria del vehicle, d’acord amb la normativa vigent.  
2) Responsabilitat civil voluntària il·limitada.  
3) Protecció jurídica (defensa, reclamació de danys i fiances), per la persona que 

condueix i acompanyants.  
4) Assistència en ciutat i carretera les 24 hores i des del quilòmetre 0.  
5) Danys al propi vehicle, sense franquícia, incloent robatori i incendi.  
6) Cobertura dels danys de l’interior de l’habitacle del vehicle, bé siguin soferts 

pels usuaris com pels acompanyants.  
  
2.7. Pèrdua de vehicle 
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En cas de pèrdua del vehicle a causa d’un sinistre total o qualsevol altra causa, 
l’empresa adjudicatària el substituirà per un altre vehicle de les mateixes 
característiques i en el menor temps possible. Els dies d’espera es descomptaran 
proporcionalment de la mensualitat o mensualitats corresponents.  
  

TERCERA.- CARACTERISTIQUES TÈCNIQUES DEL VEHICLE  
1. Cada empresa que participi en el procediment d'adjudicació ha de presentar dins de 
la seva oferta una única marca i model, que ha de complir els requeriments que 
determinen les condicions generals d'aquest plec de clàusules administratives i 
prescripcions tècniques.  
  
2. Es realitzarà el rènting del vehicle amb les configuracions de carrosseria, motor, 
transmissió, direcció i equipaments que determina aquest plec.  
  
3. És obligatori que el vehicle estigui equipat amb catifes interiors, bombetes de 
recanvi, dues armilles reflectants i els triangles reglamentaris degudament homologats.  
  
4. El vehicle ha de dur de manera clarament visible l'etiqueta sobre consum de 
combustible i emissions de CO2, d'acord amb els requisits descrits per la normativa 
vigent.  
  
5. Els licitadors han d'aportar catàlegs i memòries explicatives que serveixin de suport 
documental al contingut de la informació facilitada sobre el vehicle proposat.  
  
6. Per tal que l'oferta pugui ésser admesa, cal que el vehicle proposat compleixi les 
condicions tècniques i dugui l'equipament que aquest plec estableix com a obligatoris. 
Encara que no es trobin reflectits expressament en l'oferta, s'entendrà que formen part 
de la dotació del vehicle proposat i l'empresa restarà obligada a incorporar-los al 
vehicle que subministri pel preu de l'oferta econòmica presentada.  
  
7. Requisits mínims 
 
 Marge de discrecionalitat Valors o opcions possibles 
Transmissió Obligatori  
Carburants Obligatori  
Nombre de cilindres Mínim 4 
Tipus de tracció Obligatori Davantera (4x2) 
Valors tècnics   
Cilindrada (cm3) Mínim 1.450 
Potència (CV) Mínim 95 
Normativa d’emissions Complir com a mínim 115 g/km 
Carrosseria   
Tipus Obligatori Suv 
Color de la pintura Obligatori Blanc 
Mides   
Llargària (mm) Mínim 4300  
Amplada (mm) Mínim 1800  
Alçada (mm) Mínim 1690 
Tapisseria   
Color A escollir  
Coixins de seguretat Mínim 2 
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Seguretat   
Alerta pressió pneumàtics Obligatori  
Ajuda en arrencada (HSA) Obligatori  
Fars antiboira Obligatori  
Assistència frenada 
(SAFE) 

Obligatori  

Sistema antibloqueig de 
rodes (ABS) 

Obligatori  

Confort   
Sistema Stop Start Obligatori  
 
8. Amb relació als camps de la taula inclosa al punt 7 i que estableixen l'obligatorietat, 
si el model proposat no compleix el requeriment, l'oferta no serà vàlida i, per tant, 
s'exclourà de la licitació. Amb relació als camps de la dita taula que estableixen la 
possibilitat de més d'un valor, el licitador només pot incloure en la seva oferta una de 
les opcions, a elecció seva. Amb relació als camps de dita taula que indiquen un valor 
mínim, el licitador ha d'incloure en la seva oferta un valor únic, igual o superior al que 
estableix la taula. 
 
9. Altres característiques obligatòries. El vehicle inclòs en l'oferta ha de comptar, a més 
dels requeriments anteriors, amb el següent equipament obligatori:  
  

• Direcció Assistida Elèctrica 
• Sistema detecció d'angle mort 
• Sistema de distribució electrònica de frenada 
• Control d'estabilitat 
• Avisador de frenada d'emergència 
• Alçavidres davanters i posteriors elèctrics 
• Climatitzador  
• Tancament centralitzat 
• Seient del conductor amb suport lumbar 
• Llum de lectura 
• Guantera i maleter amb il·luminació 
• Sistema d'Audio 
• Carregador d'USB 
• Bluetooth 
• Presa de 12 v com a mínim al davant  

  
10.- KILOMETRATGE MÍNIM GARANTIT:  
Tenint en compte l'estudi del quilometratge realitzat pel vehicle de representació que 
s'ha estat usant per aquests serveis al darrer any, hem d'indicar que es realitzen uns 
18.750 km anuals, un total d'aproximadament 75.000 km en els 4 anys de durada del 
contracte, així doncs es requereix un quilometratge mínim de 75.000 km.  
  

QUARTA- CONDICIONS DE LLIURAMENT  
1.- Lliurament del vehicle:  
El contracte s’entendrà complert pel contractista quan aquest hagi lliurat el vehicle al 
Consorci del Ter d’acord amb les condicions establertes.  
 
L’adjudicatari presentarà tots els certificats d’homologació, instal·lació i legalització del 
material tècnic i equipament utilitzat en la transformació del vehicle.  
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Es lliurarà un manual de les operacions de manteniment, un llibre de taller i un 
certificat de garantia.  
 
El vehicle vindrà equipat amb la senyalització, bombetes i joc d’eines legalment 
establert.  
  

CINQUENA – RESÚM VEHICLE I EQUIPAMENT  
El vehicle objecte d’aquest subministrament s’haurà d’ajustar a les prescripcions 
tècniques particulars, no obstant això, els licitadors podran aportar d’altres solucions 
tecnològiques o funcionals sempre que les considerin més convenients per millorar les 
prestacions del vehicle i perfeccionar la finalitat d'aquest contracte, les quals seran 
estudiades i valorades pels serveis tècnics municipals.  
  

SISENA - FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE  
Un cop transcorreguts els 48 mesos establerts en aquest plec, aquest contracte es 
donarà per finalitzat, i el vehicle es posarà a disposició de l’empresa adjudicatària per 
a la seva recollida, que es farà en un termini no superior a 7 dies. Si no es determina el 
contrari, aquesta recollida s’efectuarà en el mateix lloc del lliurament. 
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ANNEX 3  MODEL D’ENTREGA DE SOBRES A LA LICITACIÓ  
  
Sr./a ___________________________________________________________  
  
en representació de l’empresa ______________________________________  
  
domicili _____________________________ núm. _____ pis ____ porta _____  
  
Població _______________________ DNI ____________ telèfon __________ 
 
Telèfon mòbil_______________________ Correu electrònic _______________  
  
  
EXPOSO  
  
Que assabentat/da de la licitació per a la contractació corresponent al 
"Subministrament mitjançant rènting, d'un vehicle pel Consorci del Ter" mitjançant 
procediment obert simplificat i sumari, estic interessat/da en participar-hi.  
  
Que presento 1 únic sobre amb la documentació que es requereix al Plec de clàusules 
administratives particulars.  
  
SOL·LICITO  
  
  
Que tingui present aquesta sol·licitud per participar a l’esmentada licitació.  
  
Lloc i data 
  
Signatura del licitador  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sr. President del Consorci 
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ANNEX 4: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE  
  
"En/Na ....................................................................., amb NIF núm........................, en 
nom propi (o en representació de l'empresa ........................................, amb CIF 
núm....................., domiciliada a ....................................................... carrer 
....................................................... núm......................), manifesta:  
  
a. que està assabentat/da de les condicions exigides per optar a la licitació relativa a la 
contractació del subministrament d’un vehicle pel Consorci del Ter  
b. que reuneix totes i cada una de les condicions d'aptitud per a contractar amb el 
sector públic, conforme estableixen els arts. 65 i 84 de la LCSP.  
c. que no està incursa en cap de les prohibicions per a contractar amb l'Administració 
establertes a l'art. 71 i 85 de la LCSP.  
d. que es troba al corrent de compliment de les obligacions tributàries i amb la 
seguretat social, imposades per les disposicions vigents, i que no té cap deute amb 
l'Ajuntament de Barberà del Vallès.  
e. que compleix amb les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals.  
f. que compleix amb les obligacions en matèria d'igualtat efectiva de dones i homes.  
g. que:  
  

 Està inscrit/a en el RELI (Registre electrònic d'empreses licitadores de la    
Generalitat de Catalunya).  
  

 Està inscrit/a en el ROLECE (Registro oficial de licitadores y empresas     
clasificadas del Estado)  
  

   No està inscrit/a en el RELI o ROLECE   
  
h. es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions, 
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a: 

 
Persona/es 

autoritzada/des* 
DNI* Correu electrònic 

professional* 
Mòbil 

professional 
                        

*Camps obligatoris.  
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de 
notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la 
dita circumstància, per escrit, al Consorci del Ter per tal de fer la modificació 
corresponent o revocar l’autorització de notificació electrònica. 
f.  que està en disposició de mostrar en qualsevol moment que li requereixi aquest 
Ajuntament la documentació que acredita els esmentats extrems, així com aquella 
d'altra acreditativa del compliment dels requisits previs, i que, en tot cas, així procedirà 
per al supòsit que resultés adjudicatari.  
  
Lloc, data i signatura del/de la licitador/a." 
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ANNEX 5: MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA I ALTRES CRITERIS 
AVALUABLES MITJANÇANT L'APLICACIÓ DE FÓRMULES  
  
  
"En/Na.................................., amb NIF núm. ............, en nom propi (o en representació 
de l’empresa ....................., amb CIF núm. ................,  domiciliada a ................ 
carrer.................. núm. ..........),  manifesta:  
  

a) que està assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació 
relativa al subministrament mitjançant rènting, d'un vehicle pel Consorci del Ter. 

b) que  es compromet a portar a terme el subministrament esmentat amb 
subjecció al Plec de clàusules administratives particulars i al de prescripcions 
tècniques aprovats pel Consorci, amb les següents condicions:    
 
 

Vehicle  
 
Quota rènting mensual preu unitari (IVA no inclòs)  
*tres decimals 

 
 

€ 
 
Preu quilòmetre per excés (IVA no inclòs)  
*tres decimals 

 
 

€/km 
 
Preu quilòmetre per defecte  (IVA no inclòs)  
*tres decimals 

 
 

€/km 
 
 

c) Millor preu per quilòmetre recorregut per excés  
  

..............€, IVA exclòs  

..............€, corresponent a l'IVA  

..............€ Total (IVA inclòs)  
  

* Es tindran en compte 3 decimals.  
  

d) Millor preu per quilòmetre recorregut per defecte  
  

..............€, IVA exclòs  

..............€, corresponent a l'IVA  

..............€ Total (IVA inclòs)  
  

* Es tindran en compte 3 decimals.  
  

e) Distància des de les dependències del Consorci del Ter als tallers concertats 
per als treballs de manteniment i reparació del vehicle. (marca amb una X la 
opció corresponent)  
La distància sempre es tindrà en compte des de les dependències del Consorci 
del Ter (Factoria Coma-Cros).  
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 < de 10 km   
 de 11 km a < de 20 km  
 > 20 km   

  
f) El quilometratge total contractat. (marca amb una X la opció corresponent)  

Si s'ofereix un augment del quilometratge mínim establert en la clàusula tercera 
punt 8 del Plec de Prescripcions tècniques.  

 De 75.001 a 80.000 km   
 De 80.001 a 90.000 km   
 Més de 90.000 km   

  
g) Termini de lliurament del vehicle, des de l'acceptació de l'adjudicació. (marca 

amb una X la opció corresponent)  
 30 dies  
 De 29 a 15 dies  
 menys de 15 dies  

  
Lloc, data i signatura del licitador." 
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