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Núm. Expedient 2018 / 6259
Títol: Adjudicar contracte del subministrament per a l’adquisició d’un vehicle
destinat a la presidència de la Diputació de Girona
UACG: Contractació / 008
Data: 12/12/2018
JBB/jg

DECRET

Antecedents:
Proposta presentada a la licitació: 1) Autopodium SA (CIF A58757444)
Acord de la Mesa de Contractació (sessió de 16/11/2018) d’obertura i qualificació de Sobre Únic
El secretari dóna compte a la Mesa del resultat de l’obertura i qualificació de la documentació
administrativa sobre Aa. El resultat és el següent:
1) Autopodium SA, documentació complerta i suficient
La Mesa de contractació declara admesa a la licitació la proposta presentada per l’Empresa Autopodium
SA.
A continuació, en la mateixa sessió, en fase pública, la presidenta de la Mesa indica que s’obri el sobre Ab
(criteris de valoració a partir de fórmules) i llegeix la propostes econòmiques.
La Mesa de Contractació, atès el resultat de la valoració, acorda per unanimitat, el següent:
1) Aprovar la classificació de l’oferta admesa a la contractació del Subministrament per a
l’adquisició d’un vehicle destinat a la presidència de la Diputació de Girona, amb l’ordre i
valoració següent:
1)

Licitador: Autopodium – CIF A58757444
Criteris quantificables mitjançant aplicació de fórmules (sobre Ab):
a. Oferta econòmica : 94 punts
b. Recompra vehicle usat: 6 punts
Valoració total: 100 punts

2) La mesa acorda, requerir al licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa perquè presenti la documentació acreditativa del compliment dels requisits per a
contractar que estableixen a la clàusula quinzena dels Plecs de Clàusules administratives
particulars que regeixen el contracte
Si la documentació rebuda per part del licitador millor classificat és correcta i l’informe del
secretari de la mesa és favorable, es donarà per efectuada l’acreditació de la disposició dels
requisits per a contractar de conformitat amb el que s’estableixen als articles 140 i 150.2 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Sotmetre a l’aprovació de l’òrgan de contractació l’adjudicació de la contractació del
Subministrament per a l’adquisició d’un vehicle destinat a la presidència de la Diputació de
Girona una vegada efectuada l’acreditació de la disposició dels requisits per a contractar que
s’estableixen en el Plec de Condicions Administratives particular del contracte a favor de
l’empresa millor classificada pels preus que consten a la seva proposta.
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Vist que amb data 28/11/2018 l’empresa Autopodium SA ha presentat la documentació
administrativa requerida a tals efectes i que aquesta documentació és suficient i
conforme.

D'acord amb els antecedents i, de conformitat amb les atribucions per a la contractació
que la disposició addicional 2a 1 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic atribueix a la Presidència,
RESOLC
Primer.- Adjudicar el contracte del subministrament per a l’adquisició d’un vehicle
destinat a la presidència de la Diputació de Girona, a l'empresa Autopodium SA, amb
CIF A58757444, pels preus que seguidament es detalla:
L’adquisició del vehicle nou per un import de VINT-I-TRES MIL QUATRE-CENTS SET
EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS (23.407,55 euros), (IVA no inclòs), amb la
repercussió de la quantitat de 4.592,45 euros en concepte d’IVA, totalitzant l’import de
28.000,00 euros.
La recompra del vehicle usat, matricula 2190-GGM, per un import de SET-CENTS
EUROS (700,00 euros) amb la repercussió del 140,00 euros en concepte d’IVA,
totalitzant 847,00 euros, d’acord amb la classificació proposada per la Mesa de
Contractació següent:
1) Autopodium SA
Criteris quantificables mitjançant aplicació de formules (sobre Ab):
a. Oferta econòmica: 94 punts
b. Recompra vehicle usat: 6 punts
Valoració total: 100 punts


Classificació:

Ordre

Tercer

A

B

C

1

A58757444-Autopodium SA

94

6

100

A- Criteris avaluables mitjançant fórmula – preu vehicle nou
B- Criteris avaluables mitjançant fórmula – recompra vehicle usat
C- Barem Valoració Total

Segon. Reajustar la imputació pressupostària de la despesa autoritzada en la licitació
segons deriva de l’adjudicació, d’acord amb el següent detall, tot autoritzant i
cancel·lant les corresponents despeses:
Anualitat

Document comptable

2018

920180006782

Import autoritzat
licitació
40.000,00 €

Alta
0,00 €

Baixa
12.000,00 €

Total
autoritzat
28.000,00 €
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Aprovar i disposar la despesa derivada del contracte per un import total de 28.000,00
euros, Iva inclòs, d’acord amb el següent detall:
Exercici
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2018

Aplicació pressupostària
206

9330

Import
62400

28.000,00

Tercer.- Nomenar com a responsable del contracte al cap de l’Oficina de Protocol,
Premsa i Comunicació, senyor Josep Maria Amargant i Codina, d’acord amb l’article
62 LCSP.
Quart.- Aprovar la minuta del contracte administratiu del subministrament per a
l’adquisició d’un vehicle destinat a la presidència de la Diputació de Girona, a signar
entre l’empresa adjudicatària i la Diputació de Girona, que consta a l’expedient.
Cinquè. Aprovar la formalització del contracte i requerir a l’empresa adjudicatària
perquè en el termini de cinc (5) dies hàbils, següents a la notificació d'aquesta
resolució, el formalitzi.
Sisè. Notificar la resolució a l’empresa licitadora que ha pres part en el procediment de
contractació i, simultàniament publicar l’adjudicació del contracte en el perfil del
contractant de la Diputació de Girona, en compliment de l’article 151.1 LCSP.
Setè. Comunicar les dades relatives a l’adjudicació del contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.

