PLEC DE CONDICIONS

Venda de desferra de cables de coure nu dipositats a Martorell Enllaç

Ref. S04/17
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PLEC DE CONDICIONS REGULADORES PER A LA VENDA DESFERRA DE CABLE DE
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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES

EXPEDIENT S04/17

A. Objecte de compravenda.
Venda de desferra de cable de coure nu
B. Informació complementaria i examen del material
Responsable: Álvaro Pérez Jiménez

Telf. 690333282

C. Tipus mínim de licitació per kg, impostos i despeses exclosos:
4,01 €/kg
D. Garantia prèvia:
No es requereix
E. Acabament del termini de presentació d’ofertes:
30 de maig de 2017

F. Forma de presentació i lloc de lliurament de l’oferta:
La presentació d’ofertes s'efectuarà en dies laborables (de dilluns a divendres) i en l’horari
de 9:00 a 14:00 hores.
No s'admetran les presentades fora d'horari ni en manera diferent de l'establerta en aquest
apartat, ni les rebudes amb posterioritat a la data abans esmentada, no assumint FGC cap
responsabilitat per aquest fet.
FGC pot modificar la data final de presentació d’ofertes. En aquest cas caldrà únicament que
es publiqui la nova data, en el mateix mitjà en què s'ha publicat l'anunci del present
procediment.
Les licitacions presentades en el Registre General fora d’horari, seran retornades a
l’empresa, tal i com van ser lliurades.
Les ofertes s’hauran de presentar en sobre tancat amb indicació de la referència d’aquest
procediment a la unitat administrativa d’Aprovisionaments i Contractació de l’Àrea de de
Serveis Corporatius.
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Registre General
c. dels Vergós, 44
08017 Barcelona
En horari de 9:00 a 14:00h
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G. Obertura d’ofertes (sessió privada):
31 de maig de 2017
H. Model d’oferta econòmica (Aquest model és inalterable, qualsevol modificació
comportarà el Rebuig de l’oferta)

PROPOSICIÓ ECONÒMICA
El senyor /la senyora ................................................ major d'edat, amb DNI núm................
veí de .................................................... província de ............... amb domicili
a.................................... en nom propi, ( o en nom i representació
de..................................................................), assabentat del contingut del PLEC DE
CONDICIONS REGULADORES D’ALIENACIÓ, que accepta incondicionalment, relatiu a
la venda de xxxx
de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Vall
de Núria formula la present oferta de compra, pel preu de ...............(en lletres i
números).......................... euros/kg, més impostos i despeses.

Acompanya a aquesta proposició els documents exigits en el Plec i declara conèixer i
acceptar el seu estat i que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per a
contractar amb FGC.
Barcelona ..............................

(data, signatura i segell de l’empresa)

Dades personals a efectes de notificació:

Adreça i codi postal:
Telèfon:
Fax:
Adreça electrònica:
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3. OBJECTE
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (d'ara endavant FGC), d'acord amb la legislació
vigent, invita a la presentació d’ofertes per la venda i desballestament dels bens de caràcter
patrimonial que s’indiquen a l’apartat A del quadre de característiques. L’esmentat quadre
recull les especificacions del present plec i forma part integrant del mateix.
Tota la informació complementaria que requereixin els interessats, així com la concertació
de visites, serà facilitada a la direcció indicada a l’apartat B de l’esmentat quadre.
4. MODEL OFICIAL D’OFERTA
Les proposicions es redactaran ajustant-se al model que s’adjunta al quadre de
característiques, apartat H.
5. CONDICIONS I CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL
Característiques i pesos aproximats: Cable de coure nu de 153 mm2 i de 107 mm2, amb
un pes total d’uns 365 kg

Vista de 1er paquet de cable de coure dipositat
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2on paquet de cable de coure

6. CONDICIONS I CARACTERÍSTIQUES A TENIR EN COMPTE PER PRESENTAR LES
OFERTES


A l’oferta s’indicarà el preu per kg amb inclusió de tres decimals



El material està ubicat a les dependències de l’àrea de catenària a Martorell Enllaç, d’acord
amb les fotografies anteriors.



FGC ven aquest material per al seu desballestament per la qual cosa no està permès
qualsevol ús en altres instal·lacions. Per a altre destinació que no suposi la seva destrucció,
serà necessària l’autorització expressa de Ferrocarrils de la Generalitat.
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L’adjudicatari abans de procedir a la retirada del material haurà d’abonar a FGC l’import
resultant de la seva oferta pel pes estimat de 365 kg.



L’import resultant haurà de ser ingressat al compte corrent (IBAN) que FGC determini.



Com que el pes és aproximat un cop realitzada la retirada del material s’haurà de procedir al
pesatge en bàscula per tal de procedir a la regularització en funció dels tiquets de pesatge
generant la corresponent factura de càrrec o abonament



Les tasques de retirada del material de les instal·lacions estaran coordinades pel personal
d’FGC que figura a l’apartat B



L’espai on es realitzin les tasques de retirada del material haurà de quedar net de residus i
en el mateix estat en el que es troba



Anirà per compte de l’adjudicatari el cost de la reparació dels danys i perjudicis que pugui
ocasionar a les instal·lacions d’FGC o de tercers



Els treballs s’hauran de realitzar en horari de tarda de 14:00 a 22:00h



L’adjudicatari es compromet a acomplir amb tota la normativa vigent quan al tractament
d’aquests tipus de residus



El pagament es realitzarà per transferència bancària al compte que FGC indicarà a
l’adjudicatari



Per a que sigui vàlida a l’oferta caldrà indicar el Codi de gestor i el Codi de transportista
amb el que l’empresa figura inscrita a l’Agència de Residus de Catalunya.



La presentació d’ofertes implica l’acceptació de les condicions indicades en aquest document
Característiques administratives:



Per a més informació i examen del material preguem es posin en contacte amb la Unitat
indicada a l’apartat B



Forma de presentació: en sobre tancat

7. ADJUDICACIÓ
El lot s’adjudicarà a l’oferta de major import. L’adjudicació es comunicarà als possibles
interessats, d’acord amb els requisits que determini la legislació aplicable. Ferrocarrils
de la Generalitat es reserva el dret d’anul·lar la convocatòria d’aquesta subhasta si en
el termini de 30 dies a comptar des de la data de lliurament de les ofertes no s’ha procedit
a l’adjudicació.
8. JURISDICCIÓ
La Jurisdicció civil, dels Tribunals i Jutjats de Barcelona serà la competent per a resoldre
les qüestions que puguin sorgir entre les parts.
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