PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL
SERVEI D’ARRENDAMENT DE VEHICLES PER A
LA POLICIA LOCAL DE PALMA MITJANÇANT
CONTRACTE MENOR (NI4175-22)
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1. Objecte del contracte.
L’objecte d’aquest contracte és l’arrendament de diferents vehicles per al parc mòbil de la
Policia Local de Palma, especialment per a les unitats motoritzades que presten servei les
24 hores com la Unitat d’Intervenció Immediata (UII)), tota vegada que a la darrera oferta
de subministrament de vehicles, els lot de vehicles per a la UII va quedar desert i em de
fer una altre vegada la licitació.
A més de l’ús continu dels vehicles durant 24 hores, s’ha afegit l’esgotament del
pressupost del lot destinat a furgons del contracte de manteniment i reparació dels
vehicles de la Policia Local de Palma, així com al retard en l’arribada de peces de recanvi
que està generalitzat a Europa.
Per tot l’anterior, cal dotar urgentment dita unitat amb vehicles fins a l’adjudicació de les
licitacions per al subministrament de vehicles actualment en tràmit, així com informa el
comissari de la Divisió de Seguretat Ciutadana via comunicat intern, sol·licitant el lloguer
de vehicles per a la Policia Local per un període de dos mesos i mig.
El pressupost màxim d’aquest contracte és de 5.928€ més 1244.88€ corresponents a l’IVA,
els dies dels quals comptats a partir de la redacció d’aquests plecs.
El preu inclourà totes les despeses de transport i entrega.
2. Característiques del subministrament i Preus.
El present contracte es formula en termes de preus diaris,els quals es facturaran a partir
del segons dia laborable següent a la de l’adjudicació d’aquest contracte.
Es considera que els preus unitaris inclouen les despeses de transport, així com les
despeses generals d’estructura i benefici industrial.
Els vehicles a llogar en aquest contracte són els següents:
Descripció

Unitats

Dies

Furgoneta 9 places
2
75
PRESSUPOST DEL LOT SENSE IVA
IVA 21%
PRESSUPOST DEL LOT AMB IVA

Valor màxim
(sense IVA)
2964€

Preu màxim
(sense IVA)
5.928€
5.928€
1244.88€
7172.88€

Els vehicles d’aquest contracte estaran a disposició de la Policia Local a partir del dia
següent de la data d’adjudicació d’aquest contracte. La seva entrega serà baix petició
dels/de les responsables de la Comissaria de Seguretat Ciutadana de la Policia Local de
Palma.

2

3. Requisits del contracte.
Serà a càrrec de l’arrendador/a:









Quilometratge il·limitat.
Assegurança a tot risc sense franquícia.
Servei integral de manteniment preventiu i correctiu a través de xarxa pròpia o
externa.
Vehicle de substitució de característiques similars per pana o aturada, des del
primer moment, excepte sigui a causa de negligència del conductor/a.
Servei d’assistència a carretera.
Substitució de pneumàtics als 40.000 km.
Impost de circulació abonat.
Control i seguiment de flota per personal especialista.

Queda excluid del contracte:





Pèrdua de claus.
Cops o ruptures de retrovisors.
Rentat dels vehicles.
Panes o ruptures a causa de conducció negligent del conductor/a.

4. Termini de lliurament.
El termini màxim de lliurament dels vehicles serà el dia següent a la data d’adjudicació
d’aquest contracte.
5. Documentació a incloure en l’oferta.
Les empreses licitadores inclouran en la seva oferta la documentació obligatòria
mínima següent per a poder optar a l’adjudicació:
a)
b)
c)
d)
e)

Còpia del CIF/NIF.
Còpia de l’alta del cens d’activitats.
Declaració responsable segons model adjunt.
Proposició econòmica.
Memòria descriptiva del material a subministrar, així com les seves
característiques. A més, podran incloure com documentació qualsevol tipus
d’arxiu que considerin adient, per exemple documents explicatius sobre
característiques específiques d’algun component, garanties, serveis addicionals,
millores, etc., així com fotos descriptives dels vehicles per oferir una idea més fel
del material que s’ofereix en la licitació per a la seva valoració posterior.

6. Forma de presentació de l’oferta.
Les ofertes es presentaran a través del correu electrònic: gestiointerna@pol.palma.cat
o bé mitjançant instància en el Registre General de l’Ajuntament de Palma dirigida a
l’Àrea de Seguretat Ciutadana.
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