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11/05/2021 Cap de la Policia

Núm. Exp. General: 156/2017
Referència: AJCOR0301032017

Assumpte: Prorroga del contracte d’arrendament dels vehicles policials amb
matrícula 7073-JYW i 3814-JYW

INFORME
En data 2 de maig de 2017, la Junta de Govern Local va adjudicar a l’empresa
Alphabet España Fleet Management, SA, amb CIF A-91001438, el contracte de
subministrament en la modalitat d’arrendament sense opció de compra, dels
vehicles següents:
Lot 1. Vehicle Nissan Navara 2.3 dCi 118kW (160CV) Visia D.Cabina 4x4 caja
abierta (pick-up) 4P, per import total màxim de 35.040,00 €, 21% d’IVA exclòs.
Lot 2. Vehicle Nissan Qashqai 1.6 dCi 4x4-iACENTA berlina con portón 96kW
(130 CV) 5P manual, per import total màxim de 29.280,00 €, 21% d’IVA
exclòs,
La durada del contracte es va fixar en 48 mesos amb possibilitat de ser prorrogat
si al venciment del present contracte aquest no ha estat adjudicat novament,
sense poder superar la pròrroga la meitat de la durada del contracte inicial, és a
dir, màxim de 24 mesos, essent obligatòria per l’empresa adjudicatària, i no
poden superar l’import inicial, havent-se d’adoptar l’acord abans de la finalització
del termini inicial. La data d’inici del contracte es va establir coincidint amb la data
del lliurament efectiu, que va tenir lloc el 17 de maig de 2017.
En conseqüència, el contracte inicial finalitza el proper dia 16 de maig de 2021 i
és voluntat d’aquesta policia local continuar amb l’ús dels dos vehicles policials
per desenvolupar amb eficàcia la seva tasca diària durant un període de dotze
mesos més, en no haver estat adjudicat un nou contracte, per la qual cosa es fa
necessària la tramitació de la pròrroga per aquest període amb les mateixes
condicions que el contracte inicial, les quals ja han estat acceptades per l’empresa
adjudicatària, i formen part de l’expedient.
Les dades de les pròrrogues, són:
Lot 1
Contracte:

Subministrament en la modalitat d’arrendament de
vehicle policial

Vehicle:

Nissan Navara 2.3 dCi, matrícula 7073-JYW

Salvador Cardona Fumadó
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Empresa adjudicatària:

Alphabet España Fleet Management, SA amb N.I.F.
A91001438,

Durada de la pròrroga:

17 de maig de 2021 al 16 de maig de 2022

Kilometratge nou:

150.000

Import:

8.760,00 €, 21% d’IVA exclòs.

Quota mensual neta:

730,00 €

PPK excés:

0,04340 €

PPK defecte:

0,04340 €

Partida pressupostaria:

02.132.20400

Lot 2
Contracte:

Subministrament en la modalitat d’arrendament de
vehicle policial

Vehicle:

Nissan Qashqai 1.6 dCi, matrícula 3814-JYW

Empresa adjudicatària:

Alphabet España Fleet Management, SA, amb N.I.F.
A91001438,

Kilometratge nou:

150.000

Import:

7.320,00 €, 21% d’IVA exclòs.

Durada de la pròrroga:

17 de maig de 2021 al 16 de maig de 2022

Quota mensual neta:

610,00 €

PPK excés:

0,03383 €

PPK defecte:

0,03383 €

Partida pressupostaria:

02.132.20400

El cap de la Policia Local, Salvador Cardona Fumadó

Vist i plau:
La regidora de l’Àrea de Seguretat Ciutadana, Mercè Rocas Rubió
La regidora de l’Àrea de Règim Interior i Equipaments Municipals, Cristina,
Cristina Blasquiz i López

Salvador Cardona Fumadó
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