VENDA DE MATERIAL INVENTARIABLE I AMORTITZAT DE SALT D’ALÇADA DEL
CENTRE D’ALT RENDIMENT ESPORTIU DE SANT CUGAT DEL VALLÈS (CAR):
El CAR posa a disposició, previ pagament i segons condicions establertes a
continuació, la venda d’un matalàs de salt d’alçada.
Objecte:
Constitueix l'objecte de la venda:
1 matalàs de salt d’alçada usat de les següents característiques:
-

Dima Sport Challenger Salto de altura 6m x 3.25/3m x 0.70m
Matalàs format per tres blocs
Tapís anti-puntes
Protector matalàs

Durant el termini de presentació d'ofertes, es podrà sol·licitar la concertació d'una visita
per tal de conèixer de primera mà el material. En aquest cas, s'haurà d'enviar un correu
electrònic a l'adreça meritxell.bujons@car.edu indicant el nom de l'empresa o persona
física interessada amb les dades de contacte.
Preu de sortida:
El material està valorat econòmicament en cent euros(100,00 €), al qual cal afegir el
21% en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit, i només podrà ser millorat a l'alça,
havent d'incloure en tot cas el 21% corresponent a l'IVA.
Es fa constar expressament que no s'admetran ofertes inferiors als imports unitaris del
preu de sortida abans indicat.
Criteris per l'adjudicació de la venda:
Les propostes seran valorades d'acord amb els criteris econòmics establerts en aquesta
clàusula (preu ofert). S'adjudicaran a les entitats/persones físiques que facin les ofertes
econòmiques més altes de les presentades.

Presentació de proposicions i forma de pagament:
El termini de presentació serà el 30 de setembre
La presentació de proposicions s'efectuarà per correu electrònic a l’adreça
administracio@grups.car.edu i contindrà les següents dades:
-nom i telèfon de la persona física o jurídica,
-oferta econòmica (indicant si inclou o no l’IVA).
El dia hàbil posterior a la finalització del termini assenyalat per a la presentació de
proposicions, la Cap del departament d’Administració del CAR, qualificarà la
documentació rebuda i proposarà l’adjudicació de la venda, que serà comunicada per
correu electrònic.
En cas d'existir dues o més ofertes d’igual import, per decidir l'adjudicació, es
procedirà entre els proponents d'aquestes, per sorteig.
La persona física o jurídica que hagi realitzat la millor oferta econòmica disposarà
d’un termini de cinc dies hàbils per a realitzar l’ingrés.
La retirada i transport del material des del lloc on estiguin emmagatzemant al CAR
serà per compte de l'adjudicatari amb els seus mitjans.
En cas de no donar-se compliment adequat al requeriment de pagament en el termini

màxim assenyalat, s'entendrà que l’interessat ha retirat la seva oferta, realitzant-se, en
aquest cas, el mateix requeriment a qui hagi presentat la següent millor oferta.
Al finalitzar el procés, es publicarà al web del CAR que la venda s’ha efectuat i per quin
import.
Legislació aplicable:
En tot allò no previst en aquest document regirà el Decret legislatiu 1/2002 i el Decret
323/1983.
Signat digitalment a Sant Cugat del Vallès pel director del CAR
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