Expedient núm.: 124/2020
Document de Formalització del Contracte
Procediment: Contractacions
Assumpte: Adjudicació del contracte de subministrament mitjançant arrendament amb
manteniment (rènting) d’un camió-compactador pel servei de recollida de residus
Procediment i forma d’adjudicació: contracte de subministrament per procediment
obert
Interessat: FRAIKIN ALQUILER DE VEHÍCULOS SA
DOCUMENT DE FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
D'una part, Jordi Badia Perea, alcalde de l’Ajuntament de Calaf amb NIF núm.
33883447-P, assistit pel secretari interventor de la corporació Joan Miquel Roig Mestre
amb NIF 78218383-Y, que dóna fe de l'acte.
D'una altra part,
Martí Batallé Vila amb NIF núm. 40516024-Y, en representació l'entitat FRAIKIN
ALQUILER DE VEHÍCULOS S.A., amb NIF núm. A-61427183 domiciliada a
Granollers, Av. Sant Julià, núm. 169.
La finalitat del present acte és la de procedir a la formalització del següent contracte:
Contracte de subministrament mitjançant arrendament amb manteniment (rènting) d’un camiócompactador pel servei de recollida de residus
Tipus
de
contracte:
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Subministrament
Classificació CPV:
Accepta
66114000-2
renovació: Revisió de preus/ fórmula: No
Accepta variants: No
34140000-0
No
Pressupost base de licitació:
Impostos:
Total:
206.055,00€
43.271,55€
249.326,55€
Valor estimat del contracte: Impostos:
Total:
206.055,00€
43.271,55€
249.326,55€
Termini de lliurament del vehicle: 210 dies a comptar des de la data de formalització del contracte
(termini màxim establert en els plecs).
Termini de vigència del contracte d’arrendament: 60 mesos a comptar des de l’acta de recepció de
l’objecte del contracte.
Garantia
Garantia provisional: No
Garantia definitiva: 5%
complementària: No

Aquesta adjudicació va ser aprovada pel Ple de data 20 de juliol de 2020, segons es
desprèn dels següents
FETS
1. A la vista dels següents antecedents:
Document
Informe tècnic de necessitat
Informe tècnic de necessitat de contractació
Provisió alcaldia inici
Plec de clàusules tècniques
Plec de clàusules administratives particulars
Informe tècnic complementari

Data
04/03/2020
08/05/2020
08/05/2020
12/05/2020
12/05//2020
13/05/2020

Observacions

Alcaldia

Aclariments àrea Medi Ambient

Informe proposta de secretaria aprovació expedient
contratació i plecs
Proposta d’alcaldia
Proposta de despesa
Certificat acord de ple
Anunci de licitació
Certificat proposicions presentades
Acta de la mesa de contractació obertura sobres
Requeriment documentació i aclariments empreses
Valoració tècnica de les ofertes
Acta 2a. de la mesa de contractació i proposta
d’adjudicació
Requeriment licitador oferta més avantatjosa
Aportació documentació justificativa i garantia definitiva
Resolució d’adjudicació
Anunci adjudicació
Notificacions a l’adjudicatari i licitadors

13/05/2020
13/05/2020
13/05/2020
25/05/2020
28/05/2020
17/06/2020
22/06/2020
07/07/2020
13/07/2020
13/07/2020
13/07/2020
20/07/2020
20/07/2020
03/08/2020
04/08/2020

Sessió ple
Publicació perfil contractant
Fi publicació perfil contractant

Ple

I convenint a ambdues parts, en qualitat d’adjudicant i d’adjudicatari, el present
contracte de subministrament mitjançant arrendament, ho formalitzen en aquest
document administratiu, conforme a les següents:
CLÀUSULES
PRIMERA. FRAIKIN ALQUILER DE VEHÍCULOS S.A, es compromet a la realització
de les següents prestacions: Contracte de subministrament mitjançant arrendament
amb manteniment (rènting) d’un camió-compactador pel servei de recollida de residus,
en les condicions que figuren en la seva oferta i les que figuren al plec de clàusules
administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques, que figuren en
l'expedient, documents contractuals que accepta incondicionalment i sense reserva
alguna i del que deixa constància signant en aquest acte la seva conformitat en ell.
SEGONA. El preu del contracte és de:
Adjudicatari
FRAIKIN ALQUILER DE VEHÍCULOS SA

Preu ofertat
(IVA exclòs)
188.940,00 €

IVA
21%

Total preu ofertat
(IVA inclòs)

39.677,40 €

228.617,40 €

Els criteris presentats per l’entitat FRAIKIN ALQUILER DE VEHÍCULOS S.A. són els
següents:
CRITERI
Reducció del termini de subministrament del vehicle, fins a un màxim de 30
dies
Eximir de la quota addicional per adquirir el vehicle
Ampliació del termini del manteniment preventiu i correctiu sense cost

OFERTA
30 dies
Sí
No

TERCERA. El termini de lliurament del vehicle és de 180 dies a comptar des de la data
de formalització del present contracte i el termini de vigència del contracte
d’arrendament és de 60 mesos a comptar des de l’acta de recepció de l’objecte del
contracte. La periodicitat de pagament serà mensual.

QUART. FRAIKIN ALQUILER DE VEHÍCULOS S.A entitat representada pel Sr. Martí
Batallé Vila presta la seva conformitat al Plec de condicions que és document
contractual, signant-ho en aquest acte i se sotmet, per allò que no s’hi trobi establert
als preceptes de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per
la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, al Reial
decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, i al Reial decret 1098/2001, de 12
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques; supletòriament s'aplicaran les restants normes de dret
administratiu i, en defecte d'això, les normes de dret privat.
Calaf, document signat electrònicament.
L’alcalde

L’empresa adjudicatària

El secretari interventor

