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Secretaria
Cont. Subministrament Obert
SUO2018/000007
Publicació en el perfil del contractista de l’adjudicació definitiva del
Contracte de subministrament de tres vehicles destinats a la Policia Local,
mitjançant rènting

La Junta de Govern, a la seva sessió de dia 30 de maig de 2018, va aprovar la següent proposta,
esmenada per errada material en la sessió de dia 4 de juliol de 2018:
“PROPOSTA DE LA REGIDORA DE SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT per a L’ADJUDICACIÓ
del contracte de subministrament, mitjançant rènting, de tres vehicles destinats a la Policia Local,
mitjançant procediment obert.
VIST que en data 18 de gener de 2018 la Junta de Govern va acordar aprovar l’expedient de
contractació i disposar l’obertura del procediment d’adjudicació del contracte de subministrament,
mitjançant rènting, de tres vehicles destinats a la Policia Local, mitjançant procediment obert. Publicantse l’anunci de licitació en el BOIB núm. 20 de 13 de febrer de 2018.
VIST què tramitat l’expedient de contractació, en data 16 d’abril de 2018, la Mesa de Contractació va
acordar proposar a l’òrgan de contractació, en aquest cas, la Junta de Govern, l’adjudicació del
contracte de referència a l’entitat «BANCO SANTANDER, S.A.».
Per la qual cosa, se li va requerir perquè diposités la garantia definitiva i presentés la documentació
justificativa d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, així
com la resta de documentació relativa al compliment dels requisits previs.
VIST què en data 2 de maig de 2018, registre d’entrada núm. 5167, subsanada posteriorment en data
18 de maig de 2018, registre d’entrada núm. 5897, va presentar degudament la documentació
requerida pel contracte de referència, havent-se comprovat que aquesta és correcta, així com el
document justificatiu d’haver dipositat la garantia definitiva per l’import de 3.905,35.-€.
Per la qual cosa procedeix l’adjudicació del contracte de subministrament, mitjançant rènting, de tres
vehicles destinats a la Policia Local a l’entitat «BANCO SANTANDER, S.A..», amb CIF núm. A39000013.
Per tot l’exposat, es sotmet a la consideració de la Junta de Govern, òrgan competent per resoldre per
delegació del Batle, les següents PROPOSTES D’ACORD:
PRIMERA.- DECLARAR VÀLIDA la licitació del procediment per a l’adjudicació del contracte de
subministrament, mitjançant rènting, de tres vehicles destinats a la Policia Local i APROVAR
l’adjudicació del contracte a l’entitat «BANCO SANTANDER, S.A..», amb CIF A-39000013, per ésser la
que ha presentat l’oferta més avantatjosa, baix les següents condicions:
1.- Condicions econòmiques. El contractista percebrà com a preu del contracte la quantitat oferta de
19.526,76.-€ anuals, IVA exclòs, més la quantitat de 3.902,52.-€ en concepte d’IVA el que fa un preu
total anual de 23.429,28.-€, IVA inclòs. Segons el següent detall per a cada tipus de vehicle:
•
•

Vehicle patruller amb kit de detinguts: 7.827,48.-€, IVA exclòs (9.405,24.-€, IVA inclòs).
Vehicle patruller sense kit de detinguts: 6.348,84.-€, IVA exclòs (7.616,04.-€, IVA inclòs).
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•

Vehicle camuflat: 5.350,44.-€, IVA exclòs (6.408,00.-€ IVA inclòs).

El que fa un preu total, pels quatre anys de duració del contracte de 78.107,04.-€, IVA exclòs, més la
quantitat de 15.610,08.-€ d’IVA, el que fa un preu total de 93.717,12.-€, IVA inclòs.
2.- El termini del contracte serà de QUATRE (4) anys, finalitzant als quatre anys des del
subministrament (entrega o lliurament) dels vehicles.
El termini de lliurament màxim dels vehicles serà de 90 dies comptadors des de la data de la signatura
del contracte o des de la data fixada en el document contractual.
3.- Altres condicions: l’adjudicatari haurà d’executar el contracte donant compliment al previst en el Plec
de condicions i a la seva proposta tècnica i econòmica.
TERCERA.- DISPOSAR (D) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 000.13220401 per
l’import de 7.809,76.-€, IVA inclòs, del Pressupost de l’Ajuntament d’Inca per a l’any 2018 (corresponent
al període comprès entre els mesos de setembre a desembre, ambdós inclosos de 2018),
QUARTA.- Tenint en compte la plurianualitat del contracte, conforme al que estableix l'article 174 del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, «l'autorització o realització de despeses de caràcter plurianual es subordinarà al crèdit que
per a cada exercici autoritzin els respectius pressuposts».
Atesa aquesta plurianualitat, l'Ajuntament d'Inca incorporarà en el pressupost de l'any 2019 i 2020 el crèdit
suficient i el finançament adequat per atendre les obligacions inherents i derivades de l'execució del
contracte, segons el següent detall:
ANY

IMPORT (IVA INCLÒS)

2019

23.429,28.-€,

2020

23.429,28.-€,

2021

23.429,28.-€,

2022

15.619,52.-€ (gener a agost, ambdós inclosos)

Tot això sense perjudici del reajustament d’anualitats què es pugui produir, en cas que l’execució del
contracte sigui posterior a la prevista. Igualment, sense perjudici de les possibles modificacions
contractuals que puguin tenir lloc.
SEXTA.- FACULTAR el Sr. Batle per a la signatura del contracte.
SÈPTIMA.- COMUNICAR aquesta adjudicació a l’adjudicatari, als licitadors i publicar-la en el perfil del
contractista.”
La qual cosa es publica en el perfil del contractista de conformitat amb el que disposa el plec de
condicions i l’art.137 de l’LCSP.
Inca, 19 d'octubre de 2018
El batle-president,
Sign. Virgilio Moreno Sarrió
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