Expedient: 5791/2021
Assumpte: Licitació del contracte de subministrament de quatre vehicles per a la Policia Local
d'Abrera, en règim d’arrendament financer amb opció de compra, per procediment obert i
tramitació ordinària.

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ NÚM. 2
Abrera, 3 de març de 2022, a les 09:00 hores, a l’edifici de l’Ajuntament d’Abrera,
ubicat a la Plaça de la Constitució, núm. 1, es constitueix la Mesa de Contractació, a la
que assisteixen:
-

Ma. Teresa Novell Joya, presidenta de l’Àrea de Serveis Econòmics
Cristina Fontova Camacho, interventora
César Romero García, secretari
Jordi Bascuñana Alfaro, tècnic Gestió de Projectes de Seguretat i Tecnologies
Anna Parera Plaza, tècnica de Contractació.

Atès allò que disposa la clàusula 16a del Plec de clàusules administratives particulars,
hi ha el quòrum suficient per a la vàlida constitució de la Mesa.
Actua com a secretària la Sra. Anna Parera Plaza, qui fa constar que es constitueix la
Mesa presidida per la Sra. Ma. Teresa Novell Joya i es declara obert l’acte.
S’ha emès informe tècnic núm. 2022-0008 de data 02/03/2022, subscrit pel tècnic de
Gestió de Projectes de Seguretat i Tecnologies, de valoració de les ofertes de
conformitat amb el criteri d’adjudicació automàtic del contracte, del que resulta la
valoració següent:

Licitador

Oferta

Puntuació

Autos Iglesias SL

102.912 €

100

Alphabet España Fleet Management SA

103.104 €

33,33

Lot 2. Un vehicle patrulla logotipat i amb kit de detinguts
Licitador

Oferta

Puntuació

Autos Iglesias SL

55.776 €

100

Alphabet España Fleet Management SA

56.112 €

12,50

Lot 3. Un vehicle patrulla no logotipat
Licitador

Oferta

Puntuació

Autos Iglesias SL

42.336 €

100

Alphabet España Fleet Management SA

42.432 €

33,33
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Lot 1. Dos vehicles patrulla logotipats

La Mesa de Contractació fa seu l’informe tècnic, classifica els licitadors i proposa a
l’òrgan de contractació adjudicar el contracte de cada lot al licitador primer classificat,
en relació a les ofertes següents:
Adjudicatari: Autos Iglesias SL NIF: B27014398
Preu rènting lot 1: Net: 102.912 €, IVA 21%: 21.611,52 € , Total: 124.523,52 €
Opció compra lot 1: Net: 23.200 €, IVA 21%: 4.872,00 € , Total: 28.072,00 €
Preu rènting lot 2: Net: 55.776 €, IVA 21%: 11.712,96 €, Total: 67.488,96 €
Opció compra lot 2: Net: 11.200 €, IVA 21%: 2.352,00 €, Total: 13.552,00 €
Preu rènting lot 3: Net: 42.336 €, IVA 21%: 8.890,56 €, Total: 51.226,56 €
Opció compra lot 3: Net: 12.000 €, IVA 21%: 2.520,00 €, Total: 14.520,00 €.
Marca i model dels vehicles: Toyota RAV4 220H Advance 4x2 MY22
Lliurament: Primera quinzena de desembre de 2022. Durada: 4 anys.
Preu liquidació km per excés: 0 €, preu d’abonament per defecte: 0,02 €.
Un cop comprovat que la societat Autos Iglesias SL es troba inscrita en el Registre
Electrònic de Licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELI), trobant-se degudament
constituïda, gaudint el representant de poders suficients i no trobant-se incursa en
prohibició de contractar, la Mesa de Contractació requereix el licitador per tal que, en
el termini de 10 dies hàbils, a comptar des de l’enviament de la comunicació, justifiqui
el següent:
La constitució de la garantia definitiva del lot 1 per un import de 5.145,60 €,
corresponent al 5% de 102.912 €; del lot 2 per un import de 2.788,80 €,
corresponent al 5% de 55.776 €, i del lot 3 per un import de 2.116,80 €,
corresponent al 5% de 42.336 €, IVA exclòs.
Les garanties es podran constituir en efectiu, en valors de deute públic, mitjançant
aval o mitjançant contracte d’assegurança de caució davant la Tresoreria municipal
de l’Ajuntament d’Abrera.
En cas de realitzar-se en efectiu, aquest s’haurà d’efectuar per ingrés bancari al
compte titularitat de l’Ajuntament d’Abrera que s’indicarà al requeriment.
Finalitza l’acte a les 09:10 hores i s’estén la present acta que, llegida i trobada
conforme, signen els membres de la Mesa amb mi la secretària.
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