Ajuntament de

Riudarenes
01.Petició d'oferta per la unitat de Contractació i Compres o de Secretaria sobre l`encàrrec
de provisió
PETICIÓ D'OFERTA A LES EMPRESES: BBVA AUTORENTING S.A., BANSABADELL
RENTING S.L.U. I NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, S.A. DE L'ENCÀRREC DE
PROVISIÓ D'UN VEHICLE DE SERVEIS GENERALS MITJANÇANT EL SUBMINISTRAMENT
EN LA MODALITAT D’ARRENDAMENT AMB OPCIÓ DE COMPRA DESTINAT ALS SERVEIS
D’AQUESTA ENTITAT LOCAL
La regidoria de governació i serveis municipals, entén necessari per la millor prestació dels
generals, en l’àmbit territorial de la seva competència, adquirir en la modalitat d’arrendament amb
opció de compra d'un vehicle en el termes i condicions establerts en l’Acord marc aprovat pel
Consorci Català pel Desenvolupament Local (en endavant CCDL), amb la finalitat de poder prestar
degudament els esmentats serveis.
En aquest sentit d'acord amb la clàusula quaranta-tresena del Plec de clàusules administratives
particulars de l'Acord marc pel subministrament de vehicles de serveis generals en la modalidad
d'arrendament amb opció de compra (expedient del CCDL 2013.05), en que s’estableix que les
entitats locals destinatàries de l’Acord marc poden realitzar encàrrecs de provisió, amb subjecció a
les clàusules administratives particulars de l’Acord marc, les condicions específiques dels
encàrrecs i les instruccions que per la seva interpretació doni al contractista adjudicatari
l’Administració, es sol·licita a les empreses BBVA Autorenting SA, Bansabadell Renting S.L.U. i
Northgate España Renting Flexible, SA, dins del termini de sis dies hàbils establerts en la clàusula
quanta-vuitena del plec de clàusules administratives particulars de l’Acord marc, qe presentin
oferta de provisió, que haurà de ser lliurada d'acord amb les condicions especifiques d'execució
administratives i tècniques que s'adjunten, i amb la finalitat que es presenti proposició econòmica
a partir dels preus de sortida següents:
Vehicle tot terreny pick-up 4x4 amb reductora: Nissan navara 2.5dci 144CV FE DC

Dades a determinar per a la petició d’oferta:
-Vehicle, marca i model : Nissan navara 2.5dci 144CV FE DC
-Pressupost de licitació del vehicle: 25.210,82 Euros (IVA inclòs) – Preu de compra
-Quota de lloguer amb opció de 4 i 5 anys.
-Canon de manteniment.
-Durada del contracte: 5 anys
-Quilometratge a 5 anys: 90.000 KM.
-Preu abonament de quilòmetres no consumits
-Preu pagament de quilòmetres consumits en excès.

Atès que la nostra entitat local es troba adherida a l’esmentat Acord marc de subministrament de
vehicles de serveis generals amb la modalitat d’arrendament amb opció a compra (expedient del
CCDL 2013.05) adjudicat pel CCDL el 28 de gener de 2014.
Així mateix es fa constar que es designar com a interlocutor del contracte d’aquesta corporació
Nom: Aida Rovira Balliu
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Telèfon: 972856002
Correu-e: comptabilitat@riudarenes.org
Notificar aquesta petició d'oferta a a les empreses: BBVA AUTORENTING S.A., BANSABADELL RENTING
S.L.U. I NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, S.A., en quan empreses adjudicatàries de l’Acord
marc, als efectes que realitzi la corresponent acceptació de l’esmentat encàrrec mitjançant la presentació,
en un termini mínim de 10 dies hàbils , del pertinent document d’oferta que contingui les condicions
específiques i preus del subministrament en els termes abans esmentats. Així mateix s’adjunta la
documentació respecte a la liquidació del pressupost de l’any anterior, amb el certificat de les dades
pertinent sobre el romanent de tresoreria i estalvi net pressupostari, als efectes de comprovar la viabilitat
econòmica de l’operació de compra.

Riudarenes, 6 d'octubre de 2014

