Concurs 2016 transport urbà

INFORME DELS SERVEIS ECONÒMICS

En relació a la documentació presentada al sobre núm 3 del PROCEDIMENT
OBERT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
ADMINISTRATIU DE SERVEI CONSISTENT EN EL TRANSPORT PÚBLIC DE
VIATGERS,
S’INFORMA que,
La clàusula núm 1 del plec de condicions econòmic administratives que regeix
el concurs preveu, entre altres extrems, que Pel que fa a les inversions a
realitzar, les quals estan descrites en el plec de condicions tècniques, s’adjunta
com a Annex I al present plec econòmic administratiu una relació d’aquestes
inversions amb una valoració econòmica estimada, en la qual s’especificarà
també els anys d’amortització i el tipus d’interès a aplicar.
L’annex 1 disposa que el període d’amortització pels vehicles serà de 15 anys
i per la resta d’inversions de 6 anys.
La clàusula 2.2.6. del plec tècnic relativa al finançament preveu que La
compensació pel cost de finançament de les inversions de l'exercici objecte de
liquidació no podrà excedir en cap cas el cost resultant d'aplicar a la base
d'aplicació específica en aquest apartat un tipus d'interès fix de referència màxim
del 4%.
Revisats els quadres d’inversió i finançament proposats pels licitadors es
comprova que ambdós proposen tipus inferiors al 4%, Barcelona Bus, S.L. un
2,5% i Sarfa, S.L. un 1,8 % però pel que fa als terminis d’amortització el
licitador Sarfa, S.L. ha previst un quadre d’amortització per a “altres equips i
instal·lacions necessàries” amb un període de 10 anys quan havia de ser de 6
anys tal i com preveu l’annex I del plec econòmic administratiu i la clàusula
2.2.6. del plec tècnic.
La quota d’amortització proposada pel licitador Sarfa, S.L. que resulta per a
una inversió de 110.000 euros a 10 anys i a l’1,8% corresponent a l’apartat
“Finançament d'altres equips i instal·lacions necessàries” és de 12.118,13 €,
mentre que la quota per a 6 anys seria de 19.505,50 euros.
En el total de costos es contempla el concepte “Finançament d'altres equips i
instal·lacions necessàries”.
El resum de l’oferta presenta per Sarfa, S.L. és el següent:
Concepte

SARFA, S.L.

Total costos

581.697,08

Total ingressos

348.980,49

Dèficit

-232.716,59

OFERTA PRESENTADA

-232.716,59
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A la vista de les anteriors consideracions, corregint la xifra d’aquest
apartat de l’empresa Sarfa , S.L. s’obté el següent resultat:
Concepte

SARFA, S.L.

Total costos

589.084,45

Total ingressos

348.980,49

Dèficit

-240.103,96

OFERTA PRESENTADA

-232.716,59

Diferència

-7.387,37

Això és el que s’informa als efectes escaients.
Lloret de Mar, 23 de gener del 2017
L’Interventor,
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