ANUNCI DE LICITACIÓ
Anunci per a la contractació del subministrament de dos camions, un per a la
neteja d’embornals per mitja de sistema de renting i un altre per neteja de
canonades per mitjà de compra per a l’empresa Drenatges Urbans del Besòs, S.L.

1. Entitat adjudicadora: DRENATGES URBANS DEL BESÒS, S.L. (DUB)
Domicili: Av. Sant Julia, 241
Localitat i codi postal: Granollers (Barcelona)
Correu electrònic: dub@drenatgesurbans.cat
2. Adreça electrònica o d’Internet en la qual han d’estar disponibles els plecs
de la contractació:
La informació relativa a la convocatòria de la licitació i la documentació associada
a la mateixa es troba disponible al Perfil del Contractant de la pàgina web de
DUB.
http://www.dubesos.cat
3. Objecte del contracte: Contracte de subministrament de dos camions, un per a
la neteja d’embornals per mitja de sistema de renting i un altre per neteja de
canonades per mitjà de compra per a l’empresa Drenatges Urbans del Besòs,
S.L.
4. Forma d’adjudicació: Mitjançant procediment obert harmonitzat d’acord amb la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
5. Valor estimat del contracte: 827.836€ (IVA no inclòs)
El contracte es divideix en dos lots:
El valor estimat del Lot 1: 286.000€ (IVA no inclòs)
El valor estimat del Lot 2: 541.836 € (IVA no inclòs)

6. Pressupost base licitació del contracte: 1,001,681.56 € (IVA inclòs)
El contracte es divideix en dos lots:
El pressupost base de licitació del Lot 1: 346,060 € (IVA inclòs)
El pressupost base de licitació del Lot 2: 655.621.56 € (IVA inclòs)
7. Garantia definitiva: 5% de l’import de licitació, sense IVA.
8. Termini d’execució del contracte:
Lot núm.1 Subministrament d’un camió per a la neteja de canonades per mitjà
de compra: 32 setmanes a comptar des de la data de formalització del contracte.

Lot núm.2 Subministrament d’un camió per a la neteja d’embornals per mitjà del
sistema de rènting: El termini d’execució del subministrament del camió és de 32
setmanes a comptar des de la data de formalització del contrate i el termini de
durada de la prestació del renting és de 108 mesos a comptar a partir de la data
d’entrega del camió.
9. Presentació d’ofertes: El termini de presentació d’ofertes finalitza el dia
18/09/2019 a les 14:00 hores.
La data d’enviament de l’anunci de licitació al DOUE va ser el dia 14/08/2019.
10. Lloc de presentació:
Presencialment o mitjançant correu postal de conformitat amb allò previst a
l’article 80 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
Lloc: Av. Sant Julià, 241, Granollers (08403).
11. Obertura d’ofertes: Finalitzat el termini per a la recepció de les ofertes, es
procedirà a l’obertura de sobres. L’obertura del Sobre núm.3 es realitzarà en
acte públic a Av. Sant Julià, 241 Granollers (08403) el dia 4 d’octubre de 2019 a
les 12:00 hores.

