
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES, MITJANÇANT ARRENDAMENT , PER ALS SERVEIS I
CENTRES DE L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS (EXP. SUB 06-15).

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte del contracte és el subministrament de vehicles nous, mitjançant arrendament , pels
diferents serveis i centres de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials. Desglossament dels vehicles
per àrea i/o servei:

SERVEI O CENTRE Turismes Furgonetes Furgonetes TOTAL
5 places 5 places 9 places VEHICLES
diesel diesel diesel

SERVEIS GENERALS 5 1 0 6
CENTRE COMARCAL INCA 2 0 0 2
CENTRE COMARCAL MANACOR 1 0 0 1
LLAR DEL MENOR ES PIL·LARÍ 0 0 1 1
LLAR DEL MENOR PUIG D’ES BOUS 0 2 3 5
LLAR DEL MENOR SON BOSC NOU 0 0 1 1
LLAR DEL MENOR CAN MERCADAL 0 1 2 3
LLAR DEL MENOR ES RAFAL 0 0 1 1
FORMACIÓ INC. SOCIAL. 2 0 0 2
INICIATIVES SOCIOLABORALS. 4 0 0 4

TOTALS 14 4 8 26

Els  vehicles,  objecte  del  present  contracte  de subministrament,  seran  nous (primera mà)  i
compliran tots  els  requisits estipulats  en el  present plec,  i  els requisits  legals  que li  siguin
aplicables. El lliurament dels vehicles s’efectuarà en un termini màxim de 40 dies a comptar des
de la data del contracte signat entre l’adjudicatari i l’IMAS (acta de lliurament dels vehicles).

L’empresa adjudicatària efectuarà totes les accions necessàries pel correcte funcionament dels
vehicles durant la vigència del present contracte, assumint totes les despeses generades per
aquest subministrament. Els vehicles estaran a disposició de l’IMAS les 24 hores del dia i sense
cap limitació de quilometratge.

L’adjudicatari en el moment del lliurament, aportarà de cada vehicle la següent documentació:
el permís de circulació, la fitxa tècnica, copia de la pòlissa d’assegurança i el pertinent rebut, la
liquidació  dels  imposts  corresponents  i  qualsevol  altre  documentació  necessària  per  a  la
circulació del vehicle.

El  lliurament dels vehicles s’efectuarà a la seu de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (carrer
General Riera, 67 de Palma), sempre que la gerència del IMAS o la direcció del contracte no
determini una altre direcció. El servei de recollida en cas d’avaria s’efectuarà, sempre que sigui
possible a la seu de l’IMAS, en cas contrari l’adjudicatari recollirà el vehicle on sigui necessari
(el cost de recollida serà a càrrec de l’adjudicatari).

Els  vehicles  seran  utilitzats  exclusivament  en  serveis  de  l’IMAS  i  conduïts  per  personal
legalment capacitat. Tots els vehicles subministrats seran aptes per ser conduïts per personal
en possessió del permís de conducció B. 
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2.-  TIPUS  I  CARACTERÍSTIQUES  TÈCNIQUES  MÍNIMES  QUE  HAN  DE  TENIR  ELS
VEHICLES (vehicles aptes per ser conduïts per personal en possessió del permís de
conducció B)

Els tipus de vehicles d’aquet subministrament son:

a) Turismes de 5 places (diesel)

b) Furgonetes de 5 places (diesel)

c) Furgonetes de 9 places (diesel)

a) Característiques del turisme de 5 places

- Característiques principals

1. Vehicle tipus turisme de 5 places i 5 portes.

2. Carrosseria  de  color  blanc  amb  la  imatge  corporativa  de
l’IMAS.  Una  vegada  adjudicat  el  subministrament  se
determinaran els tipus de retolació i els vehicles.

3. Motor de gasoil. 

4. Potencia mínima norma DIN de 75 CV.

5. Direcció assistida.

6. Capacitat mínima del dipòsit de combustible: 40 litres.

7. Transmissió – velocitats: mínim 5 velocitats i canvi manual.

8. Volum de carga del maleter baix safata darrere amb tots els
seients en posició normal (no abatuts) : mínim 200 litres (no
s’inclou l’espai destinat a la roda de recanvi i les eines).

9. Longitud del vehicle entre 3,80 metres i  4,15 metres.

10. Emissions màximes de CO2 iguals o inferiors a 105 grams.

- Seguretat

1. Sistema de frens antiblocatge (ABS o semblant).

2. Sistema de control electrònic d’estabilitat (ESP o semblant).

3. Mínim 4 “airbags” (inclosos els 2 “airbags” frontals).

4. Recolzacaps davanters i posteriors.

5. Llums antiboira posteriors.

6. Cinturons de seguretat en tots els seients.

7. Bloqueig interior de les portes.

8. Sistema “isofix” o semblant per a instal·lar cadires infantils.

9. Roda de recanvi i les pertinents eines.
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- Equipament i confort

1. Aire condicionat i/o sistema de climatització.

2. Equip de so complet (radio, equip CD i/o MP3 o semblant).

3. Tancament centralitzat.

4. Vidres davanters elèctrics.

5. Volant regulable.

6. Seient del conductor regulable.

- Equipament complementari

1. 2 armilles reflectores homologades d’alta visibilitat.

2. Capsa de llums de recanvi i fusibles.

3. Dos triangles homologats senyalitzadors de perill.

4. 1 Extintor (la despesa relativa a la revisió periòdica del extintor
o la seva substitució anirà a càrrec de l’adjudicatari).

b) Característiques de la furgoneta de 5 places 

- Característiques principals

1. Vehicle tipus furgoneta de 5 places (dues portes davanteres
laterals).

2. A  la  part  del  darrere  una  porta  lateral  dreta  lliscant  i  amb
vidres. Laterals del vehicle amb vidres.

3. Doble porta batent amb vidres a la part posterior del vehicle.

4. Carrosseria  de  color  blanc  amb  la  imatge  corporativa  de
l’IMAS.  Una  vegada  adjudicat  el  subministrament  se
determinaran els tipus de retolació i els vehicles.

5. Motor de gasoil. 

6. Potencia mínima norma DIN de 85 CV.

7. Direcció assistida.

8. Capacitat mínima del dipòsit de combustible: 45 litres.

9. Transmissió – velocitats: mínim 5 velocitats i canvi manual.

10. Volum de carga del maleter baix safata darrere amb tots els
seients en posició normal (no abatuts) : mínim 320 litres  (no
s’inclou l’espai destinat a la roda de recanvi i les eines).

11. Longitud del vehicle entre 4,10 metres i 4,45 metres. Alçada no
superior a 1,90 metres.

12. Emissions màximes de CO2 iguals o inferiors a 150 grams.
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- Seguretat

1. Sistema de frens antiblocatge (ABS o semblant).

2. Sistema de control electrònic d’estabilitat (ESP o semblant).

3. Mínim 4 “airbags” (inclosos els “airbag” frontal de conductor i
acompanyant).

4. Recolzacaps davanters i posteriors.

5. Llums antiboira posteriors.

6. Cinturons de seguretat en tots els seients.

7. Bloqueig interior de les portes.

8. Sistema “isofix” o semblant per a instal·lar cadires infantils.

9. Roda de recanvi i les pertinents eines.

- Equipament i confort

1. Aire condicionat i/o sistema de climatització.

2. Equip de so complet (radio, equip CD i/o MP3 o semblant).

3. Tancament centralitzat.

4. Vidres davanters elèctrics.

5. Volant regulable.

6. Seient del conductor regulable.

- Equipament complementari

1. 2 armilles reflectores homologades d’alta visibilitat.

2. Capsa de llums de recanvi i fusibles.

3. Dos triangles homologats senyalitzadors de perill.

4. 1 Extintor (la despesa relativa a la revisió periòdica del extintor
o la seva substitució anirà a càrrec de l’adjudicatari).

c) Característiques de la furgoneta de 9 places 

- Característiques principals

1. Vehicle tipus furgoneta de 9 places, inclòs el conductor (dues
portes davanteres laterals).

2. Porta lateral dreta lliscant i amb vidres.

3. Doble porta batent amb vidres a la part posterior del vehicle.

4. Laterals del vehicle amb vidres.
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5. Carrosseria  de  color  blanc  amb  la  imatge  corporativa  de
l’IMAS.  Una  vegada  adjudicat  el  subministrament  se
determinaran els tipus de retolació i els vehicles.

6. Motor de gasoil. 

7. Potencia mínima norma DIN de 110 CV.

8. Direcció assistida.

9. Capacitat mínima del dipòsit de combustible: 60 litres.

10. Transmissió – velocitats: mínim 5 velocitats i canvi manual.

11. Volum de carga del maleter baix safata darrere amb tots els 9
seients en posició normal (no abatuts) : mínim 380 litres  (no
s’inclou l’espai destinat a la roda de recanvi i les eines).

12. Longitud del vehicle entre 4,90 metres i 5,35 metres.

13. Alçada del vehicle màxima 2,00 metres.

14. Emissions màximes de CO2 iguals o inferiors a 230 grams.

- Seguretat

1. Sistema de frens antiblocatge (ABS o semblant).

2. Sistema de control electrònic d’estabilitat (ESP o semblant).

3. Airbag frontal i lateral de conductor i acompanyant.

4. Recolzacaps davanters i posteriors.

5. Llums antiboira posteriors.

6. Cinturons de seguretat en tots els seients.

7. Bloqueig interior de les portes.

8. Sistema “isofix” o semblant per a instal·lar cadires infantils.

9. Roda de recanvi i les pertinents eines.

- Equipament i confort

1. Aire condicionat i/o sistema de climatització.

2. Equip de so complet (radio, equip CD i/o MP3 o semblant).

3. Tancament centralitzat.

4. Vidres davanters elèctrics.

5. Volant regulable.

6. Seient del conductor regulable.
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- Equipament complementari

1. 2 armilles reflectores homologades d’alta visibilitat.

2. Capsa de llums de recanvi i fusibles.

3. Dos triangles homologats senyalitzadors de perill.

4. 1 Extintor (la despesa relativa a la revisió periòdica del extintor
o la seva substitució anirà a càrrec de l’adjudicatari).

En l’oferta presentada per el licitador, tan sols se pot proposar 1 vehicle per a cada un dels 3
tipus  de  vehicles  determinats  anteriorment  (no  s’admetran  variants).  Se  presentarà  tota  la
documentació tècnica necessària per a verificar les característiques tècniques dels vehicles
proposats pels licitadors.

En  cas  de  no presentar  la  documentació  tècnica,  o  que  les  característiques  dels  vehicles
proposats no s’adeqüin al  present plec,  se procedirà a excloure a l’empresa del procés de
licitació.

3.- CONDICIONS GENERALS  

Les condicions generals que han de regir aquest contracte són les següents:

- El subministrament inclou la gestió i serveis necessaris per tal d’assegurar el correcte
funcionament  dels  vehicles  subministrats,  el  seu  manteniment  preventiu,  reparació,
substitució  de  peces  i  cobertura  de  riscos.  Això  implica  la  disposició  d’unes
dependències amb personal dedicat a la recepció i  esmena de qualsevol incidència
relativa al correcte funcionament dels vehicles subministrats.

- L’empresa  adjudicatària  coordinarà,  gestionarà  i  abonarà  totes  les  despeses  de
naturalesa administrativa i tributària que derivin necessàriament de la tinença i ús dels
vehicles d’aquest contracte.

- Els vehicles estaran a disposició de l’IMAS les 24 hores del dia durant tots els dies de
duració del contracte. L'empresa adjudicatària tindrà com a persona de referència als
directors o responsables de cada centre o servei on es destini cadascun dels vehicles
subministrats.

- Quilometratge il·limitat per a cada vehicle subministrat. No hi ha cap tipus de restricció
relatiu al  quilometratge.  A efectes informatius,  cal indicar que el  quilometratge mitjà
previst per a cada tipus de vehicle i any és de aproximadament:  turismes 5 places
(20.000 quilometres), furgonetes 5 places (25.000 quilometres) i furgonetes de 9 places
(40.000 quilometres).

- L’adjudicatari donarà assistència en carretera des de el quilometro zero, inclòs servei
de grua. Aquest servei estarà disponible les 24 hores del dia durant tot l’any.

- L’empresa adjudicatària posarà a disposició de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials els
vehicles nous (primera mà) i matriculats, amb les característiques i els accessoris que
es determinen a n’aquest  plec i  en l’oferta  presentada per  l’adjudicatari,  impost  de
circulació pagat i la resta de requisits legals per a la seva lliure circulació. Totes les
despeses relatives a matriculació, imposts de circulació i qualsevol altre necessària per
a la circulació dels vehicles aniran a càrrec de l’adjudicatari.
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- L’adjudicatari dotarà a cada vehicle dels recanvis i eines que legalment s’exigeixen per
la seva circulació.

- L’empresa adjudicatària efectuarà el manteniment integral i  preventiu dels vehicles i
reparació  d’avaries,  sense  limitació.  S’entenen  inclosos  en  el  manteniment  dels
vehicles  els  programes  de  revisió  i  manteniment  del  fabricant,  reparacions,
substitucions de peces i  de pneumàtics (es substituiran abans de  que el  seu estat
suposi un  perjudici per  a  la circulació del vehicle,  com a  mínim cada 40.000
quilòmetres)  i  reparació  de  qualsevol  dany  que  puguin  sofrir  els  vehicles.  També
s’inclourà l’assistència en carretera i qualsevol despesa relacionada amb la tinença i ús
del vehicle.

- Els treballs de manteniment es realitzaran d’acord amb les instruccions del fabricant del
vehicle  i  de  l’empresa  adjudicatària,  s’hauran  d’efectuar  als  mateixos  tallers  del
fabricant o en els autoritzats pel mateix o en els designats per l’empresa llogatera.

- Les despeses ocasionades per reposició de claus (perduda de la clau del  vehicle),
errors  en  el  subministrament  de  combustible  (benzina  en  un  vehicle  dièsel)  i  les
reparacions de  pneumàtics  per  pegats o  rebentades,  aniran a  càrrec de l’empresa
adjudicatària (el IMAS no assumirà cap d’aquestes despeses).

- L’única despesa que abonarà l’IMAS a l’empresa adjudicatària d’aquest contracte són
els imports mensuals, per a cada tipus de vehicles, determinats a l’oferta presentada i
posteriorment adjudicada.

- Mensualment s’efectuarà una factura per a cada vehicle subministrat, especificant el
centre o servei al que pertany, els tipus de vehicles, matricula del vehicle, el preu/mes i
els dies totals de lloguer.  La persona responsable de l’acceptació i  validació de les
factures serà el director o responsable del centre o servei al que va destinat el vehicle.

- Tots els vehicles subministrats per l’adjudicatari seran de color blanc. En les portes
laterals  davanteres  figurarà  l’anagrama  que  se  determini  una  vegada  adjudicat  el
concurs (2 retolacions per vehicle a un color i amb unes dimensions màximes de 45
cm. X 35 cm.). La direcció del contracte determinarà els vehicles que no portaran cap
tipus de retolació.

- L’empresa  adjudicatària  d’aquest  contracte  no  podrà  restringir  l’ús  dels  vehicles  al
personal de l’IMAS per cap motiu (edat mínima o màxima del conductor, antiguitat del
carnet  de  conduir,.....),  sempre  que  legalment  estigui  capacitada  per  conduir  els
mencionats vehicles.

4.- SUBSTITUCIÓ DELS VEHICLES

 En el supòsit de sinistre, avaries, reparacions greus i/o qualsevol incident que impedeixi
la  circulació  del  vehicle,  l’empresa  adjudicatària  el  substituirà  amb  un  altre  vehicle  de
característiques  semblants  en un  termini  màxim de 12  hores.  El  termini  s’inicia  des  de la
immobilització  del  vehicle  i  la  posterior  comunicació  a  l’empresa  adjudicatària  mitjançant
telèfon, fax o correu electrònic.

En cas de revisions de manteniment i/o qualsevol altre operació programada, el vehicle
estarà immobilitzat un màxim de 3 hores, en cas contrari se facilitarà un vehicle de substitució. 
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5.- ASSEGURANCES

L’assegurança de tots els vehicles anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària, i constarà de:

- Assegurança de responsabilitat civil obligatòria.

- Assegurança de responsabilitat civil voluntària il·limitada o amb el límit màxim estipulat
legalment.

- Assegurança dels ocupants (xofer i passatgers). Inclourà la defensa i la reclamació de
danys dels ocupants.

- Assegurança danys a tercers.

- Assegurança per danys propis als vehicles, sense franquícia.

- Assistència en carretera les 24 hores.

En el supòsit de sinistre, l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, vindrà obligat a emplenar en la seva
totalitat la documentació requerida per la companyia d’assegurances, actuar conforme a les
instruccions de la pòlissa i a notificar el sinistre al llogater i a la companyia d’assegurances en
el termini establert a la pòlissa citada, ajustant-se a les condicions de la mateixa i del contracte
d’arrendament. L’assegurança dels vehicles no suposarà cap despesa per l’IMAS, totes les
despeses seran assumides per l’adjudicatari.

6.- DURACIO I INICI DEL CONTRACTE, PRORROGA I REVISIÓ DE PREUS.

La vigència d’aquest contracte serà de 4 anys (48 mesos), des del 3 de novembre de 2015 fins
el 2 de novembre de 2019, o en tot cas a comptar des de la data de formalització del contracte
si és posterior.

L’empresa adjudicatària posarà a disposició de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials els vehicles
matriculats, impost de circulació pagat i resta de requisits legals per a la seva circulació en un
termini màxim de 40 dies a comptar des de la data del contracte. 

El present contracte no se podrà prorrogà ni tindrà cap tipus de revisió de preus.

7.- MODIFICACIONS CONTRACTUALS DURANT LA VIGÈNCIA DEL CONTRACTE 

Clàusules que afectaran a les modificacions del present contracte:

a) Se  podrà  reduir  el  número  de  vehicles subministrats  tenint  present  les  següents
condicions:

i. Aquesta reducció no afectarà als primers 18 mesos de contractació.

ii. Com a màxim, se podrà reduir un total de 5 vehicles (independentment
dels tipus de vehicles).

b) Se podrà incrementar el número de vehicles subministrats tenint present les següents
condicions:

i. Aquest increment se produirà dintre dels primers 18 mesos d’execució
del contracte.

ii. Com  a  màxim,  se  podrà  incrementar  un  total  de  5  vehicles
(independentment dels tipus de vehicles).
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c) Se  podrà  canviar  el  tipus  de  vehicles subministrats  tenint  present  les  següents
condicions:

i. Aquest canvi no afectarà als primers 18 mesos de contractació.

ii. Com  a  màxim,  se  podrà  canviar  un  total  de  5  vehicles
(independentment dels tipus de vehicles).

iii. Aquest canvi tan sols fa referència als 3 tipus de vehicles determinats
en el present plec. 

El contractista està obligat a assumir totes les reduccions, ampliacions i/o canvi de vehicles que
pugin sorgir durant l’execució del contracte. L’únic cost que assumeix l’IMAS és el derivat del
efectiu  subministrament  dels  vehicles  amb  els  preus  mensuals  estipulats  a  l’oferta  de
l’adjudicatari.

En cap cas l’IMAS abonarà cap tipus de indemnització econòmica per reducció o canvi  de
vehicles efectuat durant la duració del present contracte.

En cas d’ampliació o reducció del contracte, l’adjudicatari estarà obligat a mantenir els mateixos
preus/mes  estipulats  a  la  seva  oferta  econòmica  per  a  cada  tipus  de  vehicle.  Els  preus
adjudicats no quedaran afectats per cap tipus de modificació contractual. El import total de les
modificacions del contracte no superaran el 20% del total del pressupost de licitació.

Qualsevol  altre  modificació  quedarà  sotmesa  al  que  determini  el  present  plec,  el  plec  de
clàusules administratives i la legislació aplicable.

8.-  PENALITZACIONS  PER  INCOMPLIMENT  DE  LES  CLÀUSULES  D’EXECUCIÓ  DEL
PRESENT CONTRACTE.

Incompliments relatius a la substitució de vehicles (punt 4 del present plec):

- Per a cada hora d’incompliment en la substitució de un vehicle la penalització serà de 5,00
euros (sense IVA).

-  Les  penalitzacions  resultants  se  descomptaran  de  la  primera  factura  mensual  del  servei
afectat pels incompliments.

Incompliments relatius al lliurament inicial dels vehicles (punt 1 i 6 del present plec):

- Per a cada dia de retràs en el lliurament dels vehicles la penalització serà de 100,00 euros,
sense IVA, per vehicle no subministrat.

-  Les  penalitzacions  resultants  se  descomptaran  de  la  primera  factura  mensual  del  servei
afectat pels incompliments.

9



9.- PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ

Tenint present el preu mensual màxim de licitació per tipus de vehicle ( turisme: 337,00 euros –
furgoneta de 5 places: 380,00 euros – furgoneta de 9 places: 609 euros ) i les necessitats de
cada servei o centre del IMAS,  el pressupost màxim total del contracte és de 533.280,00
euros,  sense IVA,  per  un període de 4 anys  i  amb la  següent  distribució  per  anualitats  i
centres:

 Pressupost concurs de renting de vehicles de l'IMAS (03-11-2015 --- 02-11-2019)

 Preu Pressupost Pressupost Pressupost Pressupost Pressupost Pressupost

 mensual 03/11/2015-
01/01/2016

-
01/01/2017

-
01/01/2018

-
01/01/2019

- Total

Unitats
sense 
IVA 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 02/11/2019 (48 mesos)

Turismes de 5 places 5 337,00 3.257,67 20.220,00 20.220,00 20.220,00 16.962,33 80.880,00

Furgonetes de 5 places 1 380,00 734,67 4.560,00 4.560,00 4.560,00 3.825,33 18.240,00

Total Serv. Generals s/IVA   3.992,34 24.780,00 24.780,00 24.780,00 20.787,66 99.120,00

Total S. Generals 21% IVA inc.   4.830,73 29.983,80 29.983,80 29.983,80 25.153,07 119.935,20

Turismes de 5 places 2 337,00 1.303,07 8.088,00 8.088,00 8.088,00 6.784,93 32.352,00

Total CC Inca s/IVA   1.303,07 8.088,00 8.088,00 8.088,00 6.784,93 32.352,00

Total CC Inca 21% IVA inclòs   1.576,71 9.786,48 9.786,48 9.786,48 8.209,77 39.145,92

Turismes de 5 places 1 337,00 651,53 4.044,00 4.044,00 4.044,00 3.392,47 16.176,00

Total CC Manacor s/IVA   651,53 4.044,00 4.044,00 4.044,00 3.392,47 16.176,00

Total CC Manacor 21% IVA inc.   788,36 4.893,24 4.893,24 4.893,24 4.104,88 19.572,96

Furgonetes de 9 places 1 609,00 1.177,40 7.308,00 7.308,00 7.308,00 6.130,60 29.232,00

Total Llar Es Pil·larí s/IVA   1.177,40 7.308,00 7.308,00 7.308,00 6.130,60 29.232,00

Total Llar Es Pil·larí 21% IVA inc.   1.424,65 8.842,68 8.842,68 8.842,68 7.418,03 35.370,72

Furgonetes de 5 places 2 380,00 1.469,33 9.120,00 9.120,00 9.120,00 7.650,67 36.480,00

Furgonetes de 9 places 3 609,00 3.532,20 21.924,00 21.924,00 21.924,00 18.391,80 87.696,00

Total Puig d'es Bous s/IVA   5.001,53 31.044,00 31.044,00 31.044,00 26.042,47 124.176,00

Total Puig d'es Bous 21% IVA inc.   6.051,86 37.563,24 37.563,24 37.563,24 31.511,38 150.252,96

Furgonetes de 9 places 1 609,00 1.177,40 7.308,00 7.308,00 7.308,00 6.130,60 29.232,00

Total Son Bosc Nou s/IVA   1.177,40 7.308,00 7.308,00 7.308,00 6.130,60 29.232,00

Total Son Bosc Nou 21% IVA inc.   1.424,65 8.842,68 8.842,68 8.842,68 7.418,03 35.370,72

Furgonetes de 5 places 1 380,00 734,67 4.560,00 4.560,00 4.560,00 3.825,33 18.240,00

Furgonetes de 9 places 2 609,00 2.354,80 14.616,00 14.616,00 14.616,00 12.261,20 58.464,00

Total Can Mercadal s/IVA   3.089,47 19.176,00 19.176,00 19.176,00 16.086,53 76.704,00

Total Can Mercadal 21% IVA inc.   3.738,26 23.202,96 23.202,96 23.202,96 19.464,70 92.811,84

Furgonetes de 9 places 1 609,00 1.177,40 7.308,00 7.308,00 7.308,00 6.130,60 29.232,00

Total Llar Es Rafal s/IVA   1.177,40 7.308,00 7.308,00 7.308,00 6.130,60 29.232,00

Total Llar Es Rafal 21% IVA inc.   1.424,65 8.842,68 8.842,68 8.842,68 7.418,03 35.370,72

Turismes de 5 places 2 337,00 1.303,07 8.088,00 8.088,00 8.088,00 6.784,93 32.352,00

Total Formació I. Social s/IVA   1.303,07 8.088,00 8.088,00 8.088,00 6.784,93 32.352,00
Total Formació I. Social 21% IVA 
i.   1.576,71 9.786,48 9.786,48 9.786,48 8.209,77 39.145,92

Turismes de 5 places 4 337,00 2.606,13 16.176,00 16.176,00 16.176,00 13.569,87 64.704,00

Total Inic. Sociolaborals s/IVA   2.606,13 16.176,00 16.176,00 16.176,00 13.569,87 64.704,00
Total Inic. Sociolaborals 21% IVA 
i.   3.153,42 19.572,96 19.572,96 19.572,96 16.419,54 78.291,84

Total vehicles 26

Total pressupost sense IVA 21.479,34 133.320,00 133.320,00 133.320,00 111.840,66 533.280,00

Total pressupost 21% IVA inc. 25.990,00 161.317,20 161.317,20 161.317,20 135.327,20 645.268,80

El  pressupost  màxim  total  del  contracte,  inclòs  el  21%  de  IVA,  és  de  645.268,80  euros
(subministrament de 26 vehicles durant un total de 48 mesos).
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En relació  a les modificacions contractuals  durant  la  vigència  del  present  contracte,  no se
superarà el 20% del pressupost (pressupost, sense IVA: 533.280,00 € - 20%: 106.656,00 €).

Els licitadors presentaran la seva oferta econòmica complimentant el “model obligatori d’oferta”
proporcionat per l’IMAS. A l’oferta econòmica se determinarà:

a) El import total per el subministrament dels 26 vehicles sol·licitats durant els 48 mesos de
duració del  contracte.  Aquest import  total,  sense IVA, s’indicarà en lletres i  xifres i  amb un
màxim de dos decimals, en cap cas podrà excedir dels 533.280,00 euros determinats com a
pressupost màxim de licitació (sense IVA).

b)  Els  preus  mensuals  per  a  cada  tipus  de  vehicle,  sense  IVA,  han  de  ser  facilitats  pel
contractista en la seva oferta econòmica. Els preus, sense IVA, no podran ésser superiors als
estipulats en aquests plecs: 

- Turisme de 5 places: 337,00 euros, sense IVA.

- Furgoneta de 5 places: 380,00 euros, sense IVA.

- Furgoneta de 9 places: 609,00 euros, sense IVA.

10.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ.

El  procediment  d’adjudicació  d’aquest  contracte  és  l’obert  i  la  forma  d'adjudicació  és  per
subhasta d'acord amb l'assenyalat a l'art. 82 TRLCAP.

En l’oferta econòmica presentada pels licitadors, s’indicarà el preu mensual dels diferents tipus
de vehicle (preus sense IVA – màxim 2 decimals).  Sempre tenint present els preus unitaris
màxims de licitació i el total de vehicles estipulats.

Oferta econòmica

Tipus de vehicles Total
vehicles

( A )

Duració  total
del  contracte
48 mesos

( B )

Preu
mensual
màxim
sense  IVA
per vehicle

Preu  mensual   per
vehicle  sense  IVA
(màxim dos decimals)

( C )

Oferta  Total
sense  IVA
(màxim  dos
decimals)

( A x B x C)

Turisme de 5 places 14 48 337,00 €

Furgoneta de 5 places 4 48 380,00 €

Furgoneta de 9 places 8 48 609,00 €

TOTAL OFERTA sense IVA(màxim dos decimals – pressupost màxim de licitació 
533.280,00 €, sense IVA)

Palma, 29 d’abril de 2015

Álvaro Celdrán Rasines Guiem Ripoll Buades

Director Gerent Cap del Negociat de Serveis Generals
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