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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PEL SUBMINISTRAMENT DE 4 

AUTOBUSOS PER A TRANSPORTS MUNICIPALS DEL GIRONÈS S.A. 
 
 
1. QUADRE RESUM DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL CONCURS: 
 
A. Pressupost de licitació: 990.000 euros (sense IVA ). 
B. Data màxima de subministrament: 15 de març de 2015. 
C. Garantia provisional: 2% del import de licitació. 
D. Garantia definitiva: 5% del import de l’adjudicació. 
E. Solvència dels contractistes: D’acord amb el plec de bases. 
F. Despeses de publicitat: Les publicacions als diferents Diaris Oficials. 
G. Presentació d’ofertes: 14 hores, 30 de juny de 2014. Lloc: TMG SA. Àrea de 

mobilitat, Ajuntament de Girona, pl. Del Vi, nº1,17001 Girona. 
H. Obertura de les ofertes, sobre 1 i 2: 7 de juliol de 2014 a les 13:00 hores. Lloc: 

Ajuntament de Girona. 
I. Obertura de les ofertes, sobre 3: 14 de juliol de 2014 a les 13:00 hores. Lloc: 

Ajuntament de Girona. 
 
 
2. RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE 
 
Aquest contracte es regeix d’acord amb el Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
i amb les Instruccions Internes de Contractació de TMG SA (en endavant IIC). 
En el que es refereix a l’execució i extinció del Contracte, queda subjecte a la 
legislació civil, mercantil i processal espanyola. 
Per resoldre qualsevol discrepància que pogués sorgir en la interpretació o 
execució del present Contracte, les parts es sotmetran a la jurisdicció i 
competència dels jutjats i tribunals de la ciutat de Girona, amb renúncia de 
qualsevol altre fòrum que pogués correspondre’ls. 
El present Plec de clàusules administratives i els seus Annexes revestiran caràcter 
contractual. El contracte s’ajustarà al contingut del present Plec, les clàusules del 
qual es consideraran part integrant del respectiu contracte. 
La interpretació del contracte i les discrepàncies sobre la seva aplicació es farà 
tenint en compte en primer lloc el Plec de clàusules administratives particulars i les 
prescripcions tècniques, que prevaldran sobre qualsevol altra norma. 
El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes i dels altres 
documents contractuals de tota índole que puguin tenir aplicació en l’execució de 
la cosa pactada, no eximirà l’adjudicatari de l’obligació de complir-los. 
 
3. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
Serà objecte del present plec l’adquisició de 2 autobusos i 2 midibús per la flota del 
transport públic de la ciutat de Girona, per Transports Municipals del Gironès S.A. 
(d’ara en endavant TMG SA). 
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Les especificacions tècniques que hauran de complir els vehicles es concreten al 
plec de clàusules tècniques. 
 
El contracte s’estructura en 2 lots: 
 
Lot 1: 2 Autobusos  
Lot 2: 2 Midibusos 
 
Les empreses licitadores podran optar a tots o solament a algun dels lots. 
 
 
4. DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS CONCURSANTS 
 
Des del dia de la publicació, estarà a la pàgina web de TMG SA, en l’apartat de 
Perfil del Contractat, el Plec de Clàusules Administraves i el Plec de Clàusules 
Tècniques. 
 
 
5. PUBLICITAT DE LA LICITACIÓ 
 
Les despeses de publicitat de la licitació en els Diaris o Butlletins Oficials, o en 
altres mitjans de difusió aniran a càrrec de l’adjudicatari. 
 
El plec de Condicions serà sotmès a informació pública al Diari Oficial de la 
Generalitat i al perfil del contractant de TMG SA d’acord amb l’article 277 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 
 
Simultàniament, de conformitat el Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
es publicarà la licitació mitjançant un anunci al Diari Oficial de la Unió Europea 
(DOUE), amb una antelació mínima de 40 dies naturals del dia assenyalat com a 
últim per a la presentació de les proposicions, que es comptarà des de la data de 
la seva remissió a l’Oficina de Publicacions Oficials de la Unió Europea; 
posteriorment es publicarà al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) amb una antelació 
mínima de 15 dies naturals a l’assenyalat com a últim per a la presentació de les 
proposicions, on es farà constar la data de la remissió de l'anunci al DOUE. 
 
El termini de licitació quedarà en suspens si es presenten reclamacions contra el 
plec, fins a la seva resolució. 
 
 
6. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I PREU DEL CONTRACTE 
 
El preu del contracte serà aquell al què ascendeixi l’adjudicació, abans de 
l’aplicació de l’impost sobre el Valor Afegit, i inclosos altres tributs de qualsevol 
tipus que resultin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin per a 
l’adjudicatari, a conseqüència del compliment de les obligacions contemplades en 
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el present Plec. El preu del contracte en cap cas superarà el pressupost base de 
licitació en el seu desglòs pel Lot. 
 
El preu màxim de licitació es fixa en la quantitat de 990.000 euros (nou-cents 
noranta mil euros), IVA exclòs, dividit amb: 
 

• Lot 1: 560.000 euros,  IVA exclòs 
• Lot 2: 430.000 euros,  IVA exclòs 

 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta l’esmentada quantitat. 
 
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. 
 
 
7. CAPACITAT PER CONTRACTAR 
 
Estan facultats per subscriure aquest contracte amb TMG SA les persones físiques 
o jurídiques, espanyoles o estrangeres que tinguin plena capacitat d’obrar d’acord 
amb el que estableix el Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i amb les IIC de 
TMG SA, que no estiguin incloses en cap de les prohibicions de contractar que es 
recull en el Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i que acreditin la suficient 
solvència econòmica, financera i tècnica o professional o gaudeixin de la 
corresponent classificació. 
 
TMG SA pot contractar amb unions d’empresaris que es constitueixin 
temporalment a l’efecte, sense que sigui necessària la formalització d’aquestes en 
escriptura pública fins que s’hagi efectuat l’adjudicació al seu favor. Aquests 
empresaris quedaran obligats solidàriament davant TMG SA i hauran de nomenar 
un representant o apoderat únic de la unió amb poders bastants per exercitar els 
drets i complir les obligacions que del contracte es derivin fins a l’extinció del 
mateix, sens perjudici de l’existència de poders mancomunats que puguin atorgar 
les empreses per a cobraments i pagaments de quantia significativa. 
 
 
8. TERMINI DEL CONTRACTE  
 
L’adjudicatari haurà de subministrar abans del 15 de març de 2015, amb els 
vehicles totalment acabats, equipats, revisats i apunt per la matriculació. 
 
 
9. PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE. 
 
La contractació del subministrament de referència s’adjudicarà pel sistema de 
Concurs amb caràcter ordinari i pel procediment obert. 
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10. GARANTIA I AVAL 
 
L’aval provisional a entregar en el moment de presentar les ofertes, serà del 2 % 
del pressupost de licitació, segons el Lot a que es presenti. 
 
L’aval definitiu a entregar un cop adjudicat el concurs, serà del 5% del import 
adjudicat, segons el Lot a que es presenti. 
 
 
 
11. OFERTES: NORMES GENERALS 
 
A. Les ofertes hauran d’ajustar-se al plec de clàusules administratiu i al plec de 

clàusules tècnic els quals regeixen aquest concurs. 
 
B. Les ofertes es podran presentar a les dependències de TMG SA o enviar per 

correu dins del termini d’admissió. 
 

Les ofertes es podran presentar fins a les 15:00 hores del dia  30 de juny de 
2014 , a TMG SA, situada l’àrea de Mobilitat de l’Ajuntament de Girona, amb 
adreça plaça del Vi número 1, i codi postal 17004 de Girona, Telèfon: 972 
419010, Fax: 972419016 i email: pcasas@ajgirona.cat 
 
En cas que les ofertes es trametin per correu dintre de termini, els Concursants 
hauran de justificar que la data i l’hora d’imposició de la tramesa a l’Oficina de 
Correus estan dins el termini de presentació mitjançant telegrama, telefax o 
correu electrònic que TMG SA haurà de rebre dintre del mateix termini. 
L’anunci per correu electrònic només serà vàlid si existeix constància de la 
transmissió i recepció, de les seves dates i del contingut íntegre de les 
comunicacions i si identifica fidedignament al remitent i al destinatari. Sense la 
concurrència d’ambdós requisits, l’oferta no serà admesa si és rebuda per TMG 
SA amb posterioritat al termini assenyalat a l’anunci. En cas que després de 5 
dies naturals des de la fi del termini de presentació de proposicions no hagués 
arribat la proposició enviada per correu a TMG SA., aquesta no serà admesa 
en cap cas. 

 
C. Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap 

concepte. 
 
D. Tots els Concursants han d’assenyalar en el moment de presentar llurs 

proposicions un domicili, per a les comunicacions i relacions que en general es 
derivin del concurs o que de qualsevol manera puguin afectar al Concursant. 

 
E. L’oferta base tindrà una validesa de dos mesos a partir de la data d’obertura de 

les proposicions.  
 
F. Els licitadors hauran de presentar les seves proposicions en la forma prevista 

en les IIC. 
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Les ofertes constaran de tres (3) sobres. 
 
Els sobres hauran d’estar tancats, identificats, en l’exterior, amb indicació de la 
licitació a la que es concorri, amb les dades de l’empresa i firmats pel licitador o 
persona que el representi. 
 
A l’interior de cada sobre es farà constar en full independent el seu contingut, 
enunciat numèricament. Un dels sobres contindrà els documents als que 
refereix el Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i les IIC de TMG SA. I els 
altres dos, respectivament, la proposta tècnica i l’economia, ajustades ambdues 
als models que figuren com Annex al present Plec, contenint tots els elements 
que les integrin. 
 
El Concursant podrà presentar la documentació exigida, en cas que hi sigui 
notarial, ajustada als requisits que estableix el Reglament Notarial, pel que fa a 
la legalització i legitimació. En el cas de documents administratius podran ésser 
presentats els originals, còpia o fotocòpia degudament compulsades. 
 
Les ofertes es presentaran escrites a màquina o d’altres tipus d’impressió 
mecànica o informàtica, i no s’acceptarà cap document manuscrit ni amb 
omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament les 
condicions per valorar l’oferta. 

 
G. Cada Concursant haurà de presentar un preu de contracte, el qual serà inferior 

al de la base de licitació. 
 
H. No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones en les quals 

concorri algunes de les circumstàncies previstes en el Reial Decret Legislatiu 
3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic i les IIC de TMG SA. 

 
I. La presentació de proposicions implica l’acceptació incondicionada pels 

concursants del contingut de la totalitat de la documentació. 
 
 
 
 
12. OFERTES: DOCUMENTACIÓ 
 
 
Sobre número 1 (tancat) 
 
Títol: Documentació Administració per participar a la licitació per adjudicar el 
contracte de subministra de 4 autobusos urbans per TMG   
 
Contingut: 



 

7 de 26 

 
Documentació acreditativa de la personalitat i capacitat del concursant 
 
a) Per a les persones físiques (empresaris individuals i professionals), serà 
obligatòria la presentació del document nacional d’identitat (DNI), o document que 
el substitueixi, i del número d’identificació fiscal (NIF), en cas que aquest no consti 
en el referit DNI. 
 
b) Per a les persones jurídiques, serà obligatòria la presentació del NIF i de la 
escriptura de constitució o modificació, en el seu cas, degudament inscrita en el 
Registre Mercantil, quan aquest requisit hi sigui exigible conforme a la legislació 
mercantil que li sigui aplicable. Quan aquesta inscripció no sigui exigida, 
l’acreditació es realitzarà mitjançant l’aportació de l’escriptura o document de 
constitució, de modificació, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes 
reguladores de l’activitat de l’empresa, inscrits, en el seu cas, en el Registre oficial 
corresponent. 
 
c) Si l’empresari actua mitjançant representant o es tracta d’una persona jurídica, 
cal aportar: 
 
c.1.) Document públic d’apoderament, degudament inscrit en el Registre públic 
corresponent. 
c.2.) DNI i NIF del representant i del signant de la proposició econòmica. 
 
d) La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’estats membres de la 
Comunitat Europea, o signataris de l’acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, s’ha 
d’acreditar mitjançant la inscripció en els registres o presentació de les 
certificacions que s’indiquen en el Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
e) La capacitat de les empreses estrangeres no compreses en l’apartat anterior 
s’ha d’acreditar mitjançant certificació expedida per la respectiva representació 
diplomàtica espanyola, en la qual es faci constar que figuren inscrites en el registre 
local professional, comercial o anàleg o, si això no és possible, que actuen 
habitualment en el tràfic local en l’àmbit de les activitats a les quals s’estén 
l’objecte del contracte.  
 
f) Declaració responsable de disposar d’una organització amb els elements 
personals i materials suficients per a la deguda execució del contracte. 
 
g) Tal com s’ha avançat, podran presentar-se ofertes licitades per unions 
d’empreses que es constitueixin temporalment a l’efecte, sense que calgui la seva 
formalització en escriptura pública fins que s’hagi efectuat l’adjudicació a llur favor. 
Aquestes empreses restaran obligades solidàriament davant TMG SA. En les 
unions temporals, tant de persones físiques com jurídiques, cadascun dels seus 
components acreditaran la seva capacitat, personalitat, representació i solvència, 
essent obligatori indicar en document separat els noms i circumstàncies dels qui la 
subscriuen, el percentatge de participació de cadascun d’ells i hauran de nomenar 
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un representant o apoderat de la unió amb facultats suficients per exercitar els 
drets i complir amb les obligacions que es derivin del Contracte fins a la seva 
extinció. El licitador que formi part d’una unió temporal no podrà concórrer 
individualment en el mateix procediment o figurar en més d’una unió temporal. 
 
La solvència tècnica dels empresaris es justificarà pels  mitjans següents: 
 
 
a) Una declaració del material, les instal·lacions i equip tècnic del que disposarà 
l’empresari per a la realització del contracte. 
 
b) Relació dels principals subministraments efectuats durant els tres últims anys a 
Espanya i Europa, indicant-ne l’import, les dates i el destinatari públic o privat 
d’aquests. Els subministraments efectuats s’han d’acreditar mitjançant certificats 
expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del 
sector públic o quan el destinatari sigui un comprador privat, mitjançant un certificat 
expedit per aquest o, si manca aquest certificat, mitjançant una declaració de 
l’empresari. 
 
c) Certificats expedits pels instituts o serveis oficials encarregats del control de 
qualitat, de competència reconeguda, que acreditin la conformitat de productes 
perfectament detallada mitjançant referències a determinades especificacions o 
normes. 
 
 
La solvència econòmica i financera dels empresaris s’acreditarà pels mitjans 
següents: 
 

a) Informe d’institucions financeres o en el seu cas justificant de l’existència d’una 
assegurança d’indemnització per riscos professionals. 
 
b) Presentació dels comptes anuals o extracte dels mateixos en el supòsit en que 
la publicació d’aquests sigui obligatòria als Estats en els que es trobin establerts. 
 
c) Declaració relativa a la xifra de negocis global de l’empresa en el curs dels 
darrers tres exercicis. Si per raons justificades, una empresa no pogués facilitar les 
referències sol·licitades podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera 
mitjançant qualsevol altra documentació considerada com suficient per TMG SA. 
 
 
Declaració responsable sobre prohibicions de contractar 
 
a) Acreditació de no trobar-se incorregut en les prohibicions per contractar amb 
l'Administració assenyalades a el Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
la qual es pot realitzar mitjançant testimoni judicial o certificació administrativa, 
segons els casos, i quan aquest document no pugui ser expedit per l’autoritat 
competent podrà ser substituït per una declaració responsable atorgada davant 
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autoritat administrativa, notari públic o organisme professional qualificat. Aquesta 
declaració haurà de contenir expressament el fet de trobar-se al corrent del 
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per 
les disposicions vigents. Quan es tracti d’una empresa pertanyent a un Estat 
membre de la Unió Europea i aquesta possibilitat estigui prevista a la legislació de 
l'Estat respectiu, aquesta certificació es podrà també substituir per una declaració 
responsable atorgada davant una autoritat judicial. Aquest declaració ha de seguir 
l’annex número 1. 
 
 
Documentació contractual 
 
Declaració per part del concursant d’acceptació de la documentació esmentada en 
aquest Plec, la qual tindrà caràcter contractual. 
 
 
Sobre número 2 (tancat) 
 
Títol: Proposició relativa als criteris d’adjudicació tècnics que depenen d’un 
judici de valor per participar a la licitació per adjudicar el contracte de 
subministra de 4 autobusos urbans per TMG. 
 
Contingut: 
 
Quant als aspectes tècnics, haurà de contenir la documentació següent, 
degudament signada: 
 
 
• Annex número 5 degudament omplert. 
 
• Memòria tècnica detallada descriptiva dels vehicles que s’ofertin, d’acord amb 

el que s’especifica al plec de prescripcions tècniques. En el cas de que es 
proposin millores tècniques, aquestes es detallaran degudament de forma clara 
i inequívoca per que puguin ser tingudes en consideració per TMG SA. Amb 
l’objecte de realitzar una correcta valoració de les ofertes, els concursants 
hauran de donar resposta, de forma ordenada, a cada un dels criteris de 
valoració definits en aquest plec. 

 
• S’haurà de presentar la següent documentació tècnica de cada vehicle: 
 

a. Documentació tècnica del vehicle 
 

o Característiques del motor. 
o Descripció de la cadena cinemàtica 
o Sistema de frens 
o Sistemes electrònics. 
o Marca, model i característiques definitòries de la caixa automàtica de 

velocitats 
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o Consums 
o Emissions contaminats. 
o Dissenys tècnics dels vehicles 
o Qualitat dels materials utilitzats (estructura, terres, parets, finestres, etc.) 
o Distribució de l’habitacle i les portes. 
o Model o tipus de seient per al conductor i per als viatgers. 
o Documentació d’equipaments: 
o Sistemes d’anunci sonor/visual de parada. 
o Rètols electrònics 
o Climatització, rampes PMR, etc. 
o Etc. 
 

 
 
Qualsevol altre documentació complementària que l’ofertant consideri 
oportú. 

 
 
10.3.- Sobre número 3. (tancat)  
 
Títol: Proposició relativa als criteris d’adjudicació econòmics i avaluables 
mitjançant xifres o percentatges per participar a la licitació per adjudicar el 
contracte de subministra de 4 autobusos urbans per TMG. 
 
• Proposta econòmica i financera de l’oferta base, formulada d’acord amb el 

model que s’adjunta com annex número 2 i 3 d’aquest Plec. 
 
• Proposta de la garantia i del preu postvenda, formulada d’acord amb el model 

que s’ajunta com annex número 4 d’aquest Plec. 
 
• Qualsevol variació del tipus de l'IVA serà aplicable a partir de la seva vigència. 
 
• Qualsevol dades o informes que s’estimin d’interès per a una adequada 

apreciació de la proposta. 
 
• El termini de vigència de les ofertes econòmiques serà de dos mesos a 

comptar des de la data d’obertura de les ofertes. 
 
 
 
13. MESA DE CONTRACTACIÓ, OBERTURA, EXAMEN DE LES OFERTES I 

ADJUDICACIÓ 
 
 
El dia assenyalat per a l’obertura de les proposicions, es constituirà la Mesa de 
Contractació designada als efectes per TMG SA i formada pel President de TMG 
SA, el senyor Carles Puigdemont Casamajó, que podrà delegar la presidència en 
la senyora M.Àngels Planas i Crous; els vocals següents: el senyor Joan Alcalà i 
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Quiñones, la senyora MªMercè Teixidor Oliveda, el senyor Pere Casas Vall-llosera 
i la Secretària de TMG SA, la senyora Rosa Diví Desvilar. 
 
Prèvia la constitució de la Mesa de Contractació, el President ordenarà l’obertura 
del sobres número 1, als efectes de verificar l’aportació de la documentació exigida 
i de qualificar la validesa formal de la mateixa. 
 
Seguidament, i si s’escau, es comunicarà als concursants (verbalment i/o per mitjà 
alternatiu que garanteixi la comunicació) l’existència de defectes o omissions 
esmenables, fixant-se un termini per tal que els concursants puguin presentar 
l’oportuna esmena. Aquest termini no podrà ésser en cap cas superior a tres dies 
hàbils a comptar des de la data de la referida comunicació. 
 
En el mateix dia, i en obertura pública,  la Mesa de Contractació procedirà a 
l’obertura dels sobres número 2, corresponents a aquelles empreses que no hagin 
estat excloses per la Mesa després de l’obertura del sobre número 1. 
 
Tenint en compte allò esmentat anteriorment, la Mesa de Contractació designada 
als efectes per TMG SA amb els informes que estimi oportú sol·licitar, valorarà les 
ofertes segons els criteris d’adjudicació tècnics que depenen d’un judici de valor. 
 
A la setmana de la obertura dels sobres número 1 i número 2, la Mesa de 
Contractació procedirà a l’obertura de les propostes econòmiques, contingudes als 
respectius sobre número 3, corresponents a aquelles empreses que no hagin estat 
excloses per la Mesa després de l’obertura del sobre número 1 i número 2. En 
aquest acte, abans de procedir a l'obertura, es donarà a conèixer als licitadors la 
valoració dels criteris d'adjudicació tècnics que depenen d'un judici de valor. 
 
La Mesa de contractació, a la vista d'aquests informes, ordenarà, de forma 
decreixent les ofertes presentades i proposarà l'adjudicació provisional del 
contracte a l'oferta que contingui la proposició més avantatjosa o, en el seu cas, la 
de declarar desert el concurs. De conformitat amb l'exposat, es deixarà constància 
en les actes corresponents on es reflectirà el resultat del procediment i de les 
seves incidències. 
 
Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les excloses 
sense obrir, seran arxivades. Adjudicat el contracte i transcorreguts els terminis per 
a la interposició dels recursos sense que hagin estat interposats, la documentació 
presentada quedarà a disposició dels interessats. 
 
L’adjudicació del contracte serà notificada als Concursants i, un cop formalitzada 
amb la signatura del corresponent Contracte, serà comunicada, si procedeix, al 
Registre Públic de Contractes. 
 
 
Obertura de les ofertes 
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L'obertura del sobre número 1, que conté la documentació de caràcter general, la 
realitzarà la Mesa de Contractació el dia 7 de juliol de 2014. 
 
El mateix dia i en acte públic, que se celebrarà a les 13:00 hores, es procedirà a 
l'obertura del sobre número 2 que conté les proposicions relatives als criteris 
d'adjudicació tècnics que depenen d'un judici de valor, sempre i quan no 
s'haguessin observats defectes materials o omissions subsanables en la 
documentació de caràcter general que fessin necessari posposar aquest acte. 
 
El 14 de juliol de 2014, en acte públic que se celebrarà a les 13:00 hores, es 
procedirà a l’obertura del sobre número 3 que conté l’oferta corresponent als 
criteris d’adjudicació econòmics i avaluables mitjançant xifres o percentatges. 
 
 
 
 
14. CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ 
 
Les ofertes presentades i admeses seran estudiades, homogeneïtzades, valorades 
i ponderades d’acord amb tot allò que s’esmenta i formula a l’annex número 4. 
 
L’adjudicació es farà a l’oferta amb més puntuació d’entre totes aquelles ofertes 
admeses al concurs que igualin o superin tots els mínims de puntuació establerts a 
l’annex número 4. 
 
No obstant l’anterior, TMG SA podrà, quan no s’assoleixi la puntuació mínima 
exigida per a resultar adjudicatari de conformitat amb l’annex número 4 i en base 
als criteris d’adjudicació, rebutjar igualment totes les ofertes i declarar desert el 
concurs. Les resolucions seran motivades . 
 
Les propostes presumptament temeràries o desproporcionades s’apreciaran de 
conformitat amb el que s’indica a l’annex número 4. Si de l’aplicació d’aquests 
criteris s’identifica una determinada oferta com a presumptament temerària o 
desproporcionada, la Mesa de Contractació sol·licitarà als licitadors afectats, per 
escrit, la informació i les justificacions que consideri oportunes en relació als 
diferents components de la seva oferta, el que haurà de complimentar-se davant 
de la Mesa de Contractació en el termini de 3 dies. Un cop rebuda la informació i 
les justificacions sol·licitades, la Mesa de Contractació acordarà la seva admissió o 
exclusió. 
  
 
15. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
Documentació exigible 
 
Amb caràcter previ a la formalització del Contracte, -la qual es produirà en el 
termini màxim de trenta dies a comptar des del següent al de la notificació de 
l’adjudicació-, l’adjudicatari haurà de lliurar a TMG SA. la documentació que es 
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relaciona a continuació. En cas d’incompliment d’aquesta obligació, o en cas que 
no s’arribés a formalitzar el contracte per manca de compliment de les condicions 
necessàries pel seu atorgament per part de l’adjudicatari, TMG SA. podrà declarar 
sense efecte l’adjudicació, així com optar entre convocar una nova licitació o 
procedir, si fos possible, a l’adjudicació a la següent millor oferta d’acord amb els 
criteris per a l’adjudicació i comptant amb el beneplàcit del nou adjudicatari.  
 
L’anunciada documentació és la que a continuació s’indica: 
 
• En cas que el Contracte fos adjudicat a una unió o agrupació d’empreses, en 

qualsevol règim jurídic legalment admès, aquestes hauran d’acreditar llur 
constitució en escriptura pública, dins del termini atorgat per a la formalització 
del Contracte, i el CIF assignat a la unió i la representació, si s’escau. 

 
• L’acreditació que el Concursant es troba al corrent de les obligacions tributàries 

i de Seguretat Social, mitjançant el lliurament dels documents que es 
relacionen a continuació amb caràcter previ a la formalització del Contracte: 

 
a) Alta en l’Impost sobre Activitats Econòmiques, en l’epígraf corresponent a 
l’objecte del contracte, i últim rebut , sempre que exerciti activitats subjectes i 
no exemptes de l’esmentat impost. 
b) Certificat específic de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries 
expedit per l’Administració tributària, als efectes de l’article 43 de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
c) Certificat positiu, emès per l’òrgan competent, de trobar-se al corrent en el 
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. 
d) Pòlissa d’assegurança. 

 
 
 
 
Garantia en cas de baixa temerària 
 
En el supòsit d’adjudicació a un empresari la proposta del qual hagués estat 
presumptament temerària (o estigui en baixa anormal), l’Òrgan de contractació de 
TMG SA exigirà al contractista la constitució d’una garantia definitiva pel 10% de 
l’importa d’adjudicació,  
 
En cas d’incompliment d’aquests requisits, TMG SA podrà declarar sense efecte 
l’adjudicació. 
 
 
Document de formalització 
 
En la data que TMG SA assenyali, i com a màxim trenta dies a comptar des de la 
notificació de l’adjudicació del contracte, l’adjudicatari restarà obligat a 
complimentar els punts anteriors i a subscriure el corresponent document de 
formalització del Contracte d’adjudicació. 
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Forma de pagament 
 
El contractista tindrà dret a l’abonament del preu pel subministrament formalment 
rebut per TMG SA de conformitat amb les condicions establertes en el contracte. El 
pagament es realitzarà dins del mes següent a la recepció provisional dels 
vehicles. 
 
El pagament es realitzarà un cop l’adjudicatària hagi presentat la factura 
corresponent. 
 
No s’admetrà cap revisió de preus. 
 
 

16. TERMINI I LLOC DE LLIURAMENT 
 
El termini màxim pel subministrament serà abans del 15 de març de 2015 pel Lot 1 i 
el Lot 2. 

Aquest s’efectuarà a la seu de les cotxeres municipals, al polígon Industrial Torre 
Mirona, al terme municipal de Salt, essent a compte de l’adjudicatari les despeses 
de transport, i lliurament.  
 
Qualsevol que sigui el tipus de subministrament, l’adjudicatari no tindrà dret a 
indemnització per pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats als béns abans del seu 
lliurament a TMG SA, excepte que aquest hagués incorregut en mora per rebre’ls. 
 
 
17. TERMINI DE GARANTIA. VICIS I DEFECTES DURANT AQUEST TERMINI 
  
El termini mínim de garantia serà de 1 any a comptar des del moment de la 
recepció provisional. El termini de garantia definitiu vindrà fixat en la oferta i el 
posterior contracte i començarà en la recepció provisional dels vehicles. 
 
Si durant el termini de garantia s’acredités l’existència de vicis o defectes en els 
béns subministrats s’aplicarà el contingut de el Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic. 
 
La responsabilitat serà única, íntegra i indivisible i inclourà sempre la que es derivi 
de subcontractes o subministres parcials, que sempre s’entendran directament 
efectuats per l’adjudicatari. 
 
Així mateix, TMG SA valorarà les ofertes de garantia de tots aquells components el 
cost dels quals es consideri elevat (motor, canvi de velocitats, etc) i que no arribi a 
la seva vida útil estimada com a conseqüència d’un problema de deficiència, 
disseny o fabricació del material. En aquest sentit, els ofertants hauran de 
presentar un quadre de garanties complet, detallat  i desglossat per components 
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que especifiqui aquests extrems. 
 
L’adjudicatari respondrà, en tot cas, de l’incompliment de les seves obligacions i 
les dels seus possibles subcontractistes per incórrer en dol, negligència o poder 
contrariar els termes del contracte i d’aquest plec. 
 
Independentment de l’anterior, l’adjudicatari respondrà amb l’aval definitiu 
esmentat anteriorment i amb la totalitat dels seus bens presents i futurs de: 
 
• Les reparacions que s’han d’efectuar per vicis constructius. 
 
• Les despeses que s’ocasionin per haver desmuntat i tornat a muntar 

components. 
 
• La diferencia de preus entre l’import del subministre i el del que es tingui que 

adjudicar a un altre licitador en cas d’incompliment. 
 
Es de total incumbència de TMG SA el fet d’exercir de una manera continua i 
directa la inspecció i la vigilància de la fabricació dels autobusos contractats, sense 
perjudici de que pugui confiar aquestes funcions, de forma complementaria, a 
alguna empresa especialitzada. 
 
Amb aquesta finalitat, l’adjudicatari facilitarà la visita i l’examen de qualsevol 
procés o fase de fabricació a els responsables de la inspecció de TMG SA  així 
com els mitjans necessaris a fi de que es puguin realitzar aquestes les esmentades 
funcions, els quals tindran accés lliure a tots els llocs a on s’estan realitzant els 
treballs objecte d’aquesta contractació. 
 

 
18. DEMORA EN LES PRESTACIONS I INCOMPLIMENT 
 
El contractista està obligat a complir el contracte dins el termini fixat per a la seva 
realització. La constitució en mora del contractista no necessitarà intimació prèvia 
per part de l'Administració. 
 
La responsabilitat del contractista comprendrà la obligació de refer el dany 
realitzat, repara el que s’ha efectuat indegudament i incorrectament i impedir la 
persistència del dany. 
 
També comprendrà la reparació del dany consistent en la execució a la seva costa 
i a la indemnització dels perjudicis derivats de les pèrdues sofertes i dels guanys 
deixats d’obtenir que es derivin del incompliment de les seves obligacions legals o 
contractuals. 
 
Quan el contractista, per causes a ell imputables, hagués incorregut en demora 
respecte al compliment del termini total, TMG SA podrà optar per la resolució del 
contracte o per la imposició de les penalitzacions diàries en la proporció de 0,20 % 
respecte del preu del contracte. 
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En la tramitació de l'expedient es donarà audiència al contractista perquè pugui 
formular al·legacions en el termini de cinc dies hàbils i l'òrgan de contractació 
resoldrà, prèvia emissió dels informes pertinents. 
 
Cada vegada que les penalitzacions per demora respecte al compliment del termini 
total arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu del contracte, TMG SA podrà 
resoldre el contracte o acordar-ne la continuïtat amb imposició de noves 
penalitzacions. 
 
Les demores començaran a comptar a les 0 hores del dia següent al fixat 
contractualment per el lliurament. 
 
En el supòsit de rescissió total de contracte i independent del número total de 
vehicles subministrats, també quedarà retinguda i definitivament en poder de TMG 
SA, la fiança definitiva en tota la seva quantia com a compensació addicional del 
dany produït. 
 
La recepció definitiva donarà lloc a la devolució de la part de la fiança corresponent 
als vehicles finalment subministrats, però no a la dels vehicles rescindits. 
 
L’adjudicatari està obligat a complir el contracte amb el contingut, forma i 
condicions que s’assenyalen en aquest plec de condicions, i amb les que hagi 
proposat l’empresa adjudicatària en la seva oferta i hagin estat acceptades per 
TMG SA. 
 
El defectuós compliment de les prestacions o l’incompliment de les obligacions 
derivades d’aquest plec de condicions podran ser sancionades d’acord amb la Llei 
de contractes de les Administracions Públiques. 
 
Serà per compte de l’adjudicatari la indemnització per els danys o perjudicis que 
s’originin a tercers com a conseqüència dels seus actes o omissions. Serà també a 
càrrec de l’adjudicatari la indemnització per danys i perjudicis que s’originin a TMG 
SA o al seu personal per causes idèntiques. 
 
 
 
19. RECEPCIÓ 
 
La recepció provisional tindrà lloc en les cotxeres de TMG SA a Girona. Aquesta 
recepció provisional es donarà per realitzada una vegada TMG SA hagi efectuat 
satisfactòriament les inspecciones tècniques que consideri necessàries per tal de 
verificar el correcte compliment de les especificacions tècniques i dels nivells 
d’acabats requerits. 
 
A més, per la recepció dels autobusos, s’hauran de satisfer les condicions 
següents: 
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o Que els autobusos es trobin degudament homologats i compleixin les normes 
legals per la circulació,  havent portat a terme amb anterioritat la corresponent 
Inspecció Tècnica. 

 
o Que es compleixin les disposicions legals relatives a les emissions de gasos 

d’escapament i sorolls que puguin existir a Girona. 
 
o Que es compleixi tot l’especificat en els plecs de condicions i en el contracte de 

subministrament. 
 
o Que hagi estat lliurada a TMG SA la documentació de cada unitat per la seva 

matriculació. 
 
El compliment de totes les condicions anteriors donarà lloc a la firma de la 
corresponent acta conjunta per part de l’adjudicatari i de TMG SA subscrita per 
persones amb poder suficient per les dues parts. Després d’això, es considerarà 
rebuda provisionalment la unitat en qüestió, la qual anirà degudament identificada 
amb els números de bastidor i matrícula definitiva.  
 
La data consignada en l’acta de recepció provisional donarà lloc a l’inici del període 
de garantia dels vehicles i el pagament dels mateixos les unitats i servirà de data 
de referència per la posterior recepció definitiva. 
 
La recepció definitiva tindrà lloc en la data que s’acabi la garantia i una vegada, en 
el seu cas, els corresponents ajustaments i comprovacions necessàries, així com 
subsanats definitivament tots els eventuals defectes de qualsevol classe. Una 
vegada complides totes les condicions anteriors, s’aixecarà la corresponent acta 
de recepció definitiva amb els mateixos requisits formals que la recepció 
provisional, i es procedirà a la cancel·lació o devolució de la garantia definitiva 
quan s'aprovi la liquidació del contracte, si no resulten responsabilitats que s'hagin 
d'exigir al contractista. 
 
 

 
 

Pere Casas Vall-llosera 
Gerent de TMG SA 
 
 
 
Girona, 14 de maig de 2014. 
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ANNEX NÚMERO 1 (SOBRE Nº 1) 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 
 
 
 

Senyors, 
 
 
 
El sotasignant ………..………………., declara: 
 
 
 
1.- Que ni ................................... (en endavant el licitador) ni els seus 
administradors i/o representants es troben inclosos en cap de les prohibicions per 
contractar amb l'Administració assenyalades a el Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 
14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic i en les IIC de TMG SA. 
 
2.- Que el licitador es troba al corrent d’obligacions tributàries amb l'Estat. 
 
3.- Que el licitador es troba al corrent d’obligacions amb la Seguretat Social. 
 
4.- Que el licitador està donat d’alta a l’Impost sobre Activitats Econòmiques i al 
corrent del seu pagament, quan s’exerceixin activitats subjectes a aquest impost. 
 
 
 
I als efectes oportuns, se signa la present, a .……… de ……………….. de ......… 
 
 
 
 
 
 
Signatura 



 

19 de 26 

 
 

ANNEX NÚMERO 2 (SOBRE Nº 3) 
 

PROPOSTA ECONÒMICA DE L’OFERTA BASE I AMB CRITERIS 
MESURABLES MITJANÇANT FORMULES (SOBRE Nº3) 

 
 

 
 
El Sr. .................................. amb residència a .......................carrer.......................... 
núm. .............. assabentat de l’anunci publicat per TMG SA i de les condicions i 
requisits que s’exigeixen per el concurs de subministrament de 4 autobusos per 
l’empresa TMG SA, es compromet en nom (propi o de l’empresa que representa) a 
realitzar-la amb estricta subjecció als esmentats requisits i condicions per la 
quantitat de: 
 
Lot 1: .........................€ IVA exclòs, i a subministrar abans de ........... setmanes 
(inclou agost) a partir de la data d’adjudicació. 

 

Lot 2: .........................€ IVA exclòs, i a subministrar abans de ............ setmanes 
(inclou agost) a partir de la data d’adjudicació. 
 
 
Expresseu clarament escrita en lletres i números la quantitat en € per la qual es 
compromet el proponent a l’execució del Contracte), més la quantitat de(valor de 
l’IVA) € per l’IVA, en cas que sigui procedent. 
 

 
Lot 1: .............................................................€ més ........................... IVA (21%). 

Lot 2: .............................................................€ més ........................... IVA (21%). 

 
El preu ofertat no podrà superar l’import de licitació. 
 
     
 
 
 
(lloc, data i signatura del licitador)” 
 
Signatura: 
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El Sr. .................................. amb residència a .......................carrer.......................... 
núm. .............. assabentat de l’anunci publicat per TMG SA i de les condicions i 
requisits que s’exigeixen per el concurs de subministrament de 4 autobusos per 
l’empresa TMG SA, es compromet en nom (propi o de l’empresa que representa) a 
realitzar-la amb estricta subjecció a les següents condicions: 
 
La garantia mínima del total del vehicle és d’un any. Addicionalment a aquesta 
s’ofereix: 

 
LOT 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOT 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
(lloc, data i signatura del licitador)” 
 
Signatura: 

Període de garantia (materials i m’ha d’obra) 
 

 

A - Garantia total ........................ mesos 
B - Cadena cinemàtica  (extra de garantia total)  ........................ mesos 
C - Peces substituïdes  (extra de garantia total) ........................ mesos 
Nom del servei oficial  
Raó social  
Adreça  

Període de garantia (materials i m’ha d’obra) 
 

 

A - Garantia total ........................ mesos 
B - Cadena cinemàtica  (extra de garantia total)  ........................ mesos 
C - Peces substituïdes  (extra de garantia total) ........................ mesos 
Nom del servei oficial  
Raó social  
Adreça  
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ANNEX NÚMERO 3 (SOBRE Nº 3) 
 

MODEL D’AVAL DEFINITIU 
 
 
(intervingut per Fedatari Públic) 
 
 
 
 
El (Banc o la Companyia) .................. i en el seu nom i representació ..................... 
en qualitat de ................... i segons les facultats dimanades de l'Escriptura de 
Poder atorgada davant el Notari de ..............., D. ....................................... amb 
data ............., número ........... del seu protocol, i que afirmen trobar-se íntegrament 
subsistents, es constitueix avalista fiador solidari de l’empresa ......................., en 
interès i benefici de "TRANSPORTS MUNICIPALS DEL GIRONÈS, S.A.", i fins la 
suma de ................................. € (...% de l’importa del Contracte), a efectes de 
garantir l'exacte compliment per l’empresa esmentada de totes i cadascuna de les 
obligacions concretades en el corresponent Contracte d’adjudicació de 
“...................................................” 
 
 
L’aval indicat es presta pel (Banc o la Companyia) ................... ,amb expressa i 
formal renúncia dels beneficis d’excussió, divisió, ordre i qualsevol altre que 
pogués en el seu cas ser d’aplicació, i a l’efecte declara el (Banc o la Companyia) 
que vol obligar-se i s’obliga conjuntament i solidàriament amb la companyia 
........................ fins a la liquidació per " TRANSPORTS MUNICIPALS DEL 
GIRONÈS, S.A.", dels serveis esmentats, a pagar amb caràcter incondicional i 
dins, com a màxim, dels vuit dies següents a ser requerit, la suma o sumes que, 
fins a la concurrència de la xifra fiançada de................................. € (...% de 
l’importa del Contracte) s’expressi en el requeriment, renunciant el (Banc o la 
Companyia), expressament i solemnement, a tota excepció o reserva quant al 
lliurament de les quantitats que li fossin reclamades qualsevol que fos la causa o 
motiu en què aquestes poguessin fonamentar-se, i encara que es manifestés 
oposició o reclamació per part de ................................., o de tercers, qualsevol que 
aquests fossin. 
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ANNEX NÚMERO 4  
PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 

 
 

Els criteris d’adjudicació econòmics i avaluables mitjançant xifres o percentatges 
que serviran de base per a l'adjudicació del present concurs seran els següents:  
 
 
A. Oferta econòmica: 30 punts 
 

Obtindrà el màxim de puntuació en aquest apartat, aquella oferta que complint 
la totalitat dels requisits d’aquestes bases, sigui la més econòmica respecta les 
altres ofertes. La resta de licitants obtindran 2 punts menys per cada 1 % de 
diferencial entre la oferta més econòmica i la presentada per ells. 

Es consideraran baixa temerària les ofertes que siguin inferiors al 80% del preu 
de base. 

 
B. Terminis de garantia:  15 punts 

 
La garantia mínima del total del vehicle és d’un any. Addicionalment a aquesta 
s’obtindran 3 punts per cada 6 mesos d’ampliació de la garantia total, 1 punt 
per cada 6 mesos d’ampliació de la Cadena cinemàtica i 1 punt per cada 6 
mesos d’ampliació de peces substituïdes . 

 
 
C. Dates de lliurement: 10 punts 
 

La puntuació serà segons la data d’entrega dels vehicles a partir de la data 
d’adjudicació (agost inclòs) 

 
 
 
 
 
 
 

Abans de 5,5 mesos 10 punts 
Abans de 6 mesos 8 punts 
Abans de 6,5 mesos 6 punts 
Abans de 7 mesos 4 punts 
Abans de 7,5 mesos  2 punts 
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Els criteris d’adjudicació tècnics que depenen d’un judici de valor que serviran de 
base per a l'adjudicació del present concurs seran els següents:: 
 
 
A. Avaluació de característiques tècniques:  25 punts 

 
Es valorarà principalment: 
 
Tecnologia i funcionalitat del xassís, avaluant aspectes com el motor, 
l’electrònica, l’estructura, els sistemes auxiliars, frens, eixos, suspensions. La 
carrosseria, el disseny, les mides exteriors, la distribució interior, la tecnologia 
emprada, l’equipament i la seva funcionalitat així com els equips auxiliars 
proposats pel licitador. 

 
 
 
� Servei d’Assistència tècnica i comercial:  20 punts 
 

Fins a 20 punts. Per la valoració de les possibilitats reals del servei de 
postvenda del concessionari assignat pel licitador, puntuant els següents 
aspectes: 
 
• Fins a 8 punts. Proximitat en km del servei proposat pels tallers assignats 

pel licitador i el seu suport tècnic.  
 

Puntuació licitador =  8 x km licitador més proper 
                                    
                                             km licitador 
 

• Fins a 12 punts.  
 

Realitzar una breu descripció dels servei d’assistència tècnica i postvenda, 
indicant el seu abast, tipologia, lloc de realització, formació que es realitzarà 
a TMG, preu de la mà d’obra, experiència amb autobusos urbans, 
experiència amb gas natural comprimit, terminis d’entrega i preu dels 
components més importants, experiència amb xassís i carrosseria. 

 
 
Tindran preferència en l’adjudicació les proposicions presentades per empreses 
que en aquell moment tinguin a la plantilla un nombre de treballadors o 
treballadores disminuïts no inferior al 2 %, sempre que la proposició iguali la més 
avantatjosa des del punt de vista dels criteris objectius que serveixen de base a 
l’adjudicació. A efectes d’aplicació d’aquesta circumstància les persones licitadores 
hauran d’acreditar-la, en el seu cas, mitjançant els corresponents contractes de 
treball i documents de cotització de la Seguretat Social. 
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ANNEX NÚMERO 5 (SOBRE Nº 2) 

 
 
 
DIMENSIONS I MASSES PRINCIPALS: 
 
DIMENSIONS (mm)       MASSES (Kg) 
Longitud total   MTMA/MMA total  
Amplada total   MTMA/MMA 1r eix  
Alçada màxima exterior   MTMA/MMA 2n 

eix 
 

Voladís davant/darrera   TARA total  
Distància entre eixos   TARA 1r eix  
Distància entre centre portes   TARA 2n eix  
Alçada del pis respecte al terra     
Angle d’entrada/sortida     
Radi de gir exterior / interior     
 
 
MOTOR: 
 
Marca, model        
Compliment normativa 
EURO 

       

Situació al xassís        
Combustible        
Posició        
Núm. de cilindres        
Cilindrada        
Relació de compressió        
Potència màxima   CV(DIN)    RPM 
Parell màxim   Nm (DIN)    RPM 
Tipus de refrigerant        
Tipus d’injecció        
Fabricant i model sistema 
injecció 

       

Pressió màx. injecció        
Tipus de sobrealimentació        
Consum específic de 
carburant 

  gr/kWh   RPM  

Cicles SORT de la UITP SORT1  SORT2  SORT3  l/100km 
Consum mitjà en servei 
urbà en explotació real 

  
l / 100km 

    

Consum d’oli   % sobre consum de gasoil 
Consum d’Urea   l/100km     
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EMISSIONS CONTAMINANTS: 
 
Contaminant Nivell emissions cicle ESC 

g/kWh 
Nivell emissions cicle ESC 
g/kWh 

CO   
NMHC   
CH4   
HCT   
PM   
NOX   
CO2   
OPACITAT FUMS   
 
 
CAPACITAT DIPÒSITS 
 
 Nº dipòsits Ubicació Capacitat en litres 
D. Combustible    
D. Urea    
 
 
EQUIP ELÈCTRIC: 
 
 Bastidor Carrosseria 
Inst. Multiplexada   

• Marcar amb 
una X si en 
porta 

 
 
CARROSSERIA: 
 
Material carrosseria     
Material estructura     
Tipus de prot. Anticorrosió     
Tipus de paviment     
Butaca conductor Marca  Model  
Aire condicionat Marca   Model  
 Compressor  Tipus gas  
Calefacció Marca  Model  
Rampa manual Marca  Model  
Rampa automàtica (si és el cas) Marca  Model  
 Tipus 

accionament 
 Col·locació 

al xassís 
 

Rètols Interior (fabricant i tipus)   
 Exterior (fabricant i tipus)   
Viatgers     
Places assentats     
Places dempeus     
Marca i model seients     
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HOMOLOGACIONS: 
 
Normes directives i reglaments que compleixen els vehicles 
 
  Nº   
  Nº   
  Nº   
  Nº   
  Nº   
  Nº   
  Nº   
  Nº   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


