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Ajuntament del Prat de Llobregat

Assumpte

Informe de necessitats - Exp. 28139/2019 Adquisició, en règim de lloguer, d'un vehicle per
al servei de l'Alcaldia.

Adreça de l'activitat

INFORME DE JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT, IDONEÏTAT I EFICIÈNCIA DEL
CONTRACTE BASAT EN EL CATÀLEG DE LA CENTRAL DE COMPRES DE L’ASSOCIACIÓ
CATALANA DE MUNICIPIS ADJUDICATS MITJANÇANT ACORDS MARCS:
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
Aquesta alcaldia-presidència compta amb un vehicle per al servei de l’alcalde en els seus
trasllats oficials, matrícula B-4034-UN, Volkswagen Passat Trendline 1.8, amb una
antiguitat de 21 anys ( data de matriculació: 02.09.98)
Ateses les mesures mediambientals establertes per als vehicle de més de 20 anys, pel
que fa a la seva prohibició de circulació en determinades zones urbanes de Barcelona,
principalment, per no disposar de l’etiqueta ambiental de la DGT, es fa necessària la
renovació del vehicle oficial.
Atès el compromís de l’Ajuntament del Prat de Llobregat de contribuir a la millora de la
qualitat medioambiental i l’aposta per la adquisició de vehicles de baixes emissions, es
necessari optar per la compra d’un vehicle elèctric sense emissió de CO2 a l’atmosfera.
Atès que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, va acordar, en
data 16 de setembre de 2019, l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada amb
destinació als ens locals de Catalunya que l’ACM conjuntament amb el Consorci Català
pel desenvolupament Local, té constituït.
S’utilitza aquest sistema d’adquisició centralitzada, atès que la central de contractació de
l’ACM es configura, com un servei especialitzat, com a un instrument que permet la
tramitació i/ adjudicació de les prestacions d’altres poders adjudicadors locals, facilitant
els procés de contractació agregant consums i afavorint economies d’escala provocant la
contenció o disminució de la despesa pública i garantint la transparència i seguretat
jurídica en el procediment.
Vist el catàleg de la central de compres de la citada Associació pel que fa als a vehicles
elèctrics en “renting”, aquest gabinet d’Alcaldia considera adient l’adquisició, en règim
de lloguer, del vehicle Nissan Leaf 62 kWh e+ Tekna amb pintura metal·litzada
en color gris fosc.
OBJECTE:
Adquisició, en règim de lloguer, del vehicle Nissan Leaf 62 kWh e+ Tekna.
CPV:66114000-2 Serveis d’arrendament financer.
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RESPONSABLE DEL CONTRACTE: Marisa Milián Gimeno. Tel. 93 3790050, ext. 5159.
A.e: milian@elprat.cat
ÉS UN CONTRACTE AMB CONTINUÏTAT:SI.
ADJUDICATARI ÚNIC/ADJUDICARI SELECCIONAT EN EL PROCÈS DE CONSULTA:
EMPRESA:ALD AUTOMOTIVE,SAU
NIF:A-80292667
IMPORT DEL CONTRACTE:
QUOTA MENSUAL : 753,22€.
IVA % 21%:158,18€
TOTAL: 911,40€
CONDICIONS ESTABLERTES EN L’ACORD MARC PER AQUEST CONTRACTE:





TERMINI DE LLIURAMENT/TERMINI D’EXECUCIÓ: mes de maig de 2020, com a
màxim.
o La durada del contracte és de 48 mesos, a comptar a partir de la data de
lliurament del vehicle en les dependències municipals que s’hagin
concretat.
TERMINI DE GARANTIA: 48 mesos.
ALTRES CONDICIONS:
o
o
o
o
o

Quilòmetres any: 10.000 kms.
Abonament quilòmetres no consumits: 0,0172 euros/km + IVA
Pagament quilòmetres per excés: 0,0258 euros/km.
Opció estimada de compra a 48 mesos: 22.725€ + IVA.
Equipament inclòs: extintor, catifes goma i retolació.
Cobertures contracte:
Manteniment-reparacions Premium.
Canvi de pneumàtics il.limitats ( “rebentada” inclosa)
Vehicle tipus C de reemplaçament a les 24h fins a la finalització de la
reparació.
Gestió de multes.
Assistència carretera de 24h.
Assegurança tot risc Premium quota tancada lliure elecció.
ASPECTES ECONÒMICS DEL CONTRACTE:





PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA:(20) 61 132 204 (arrendament materials i equips de
Policia Local).
CENTRE DE COST: 101.101
UNITAT TRAMITADORA:GE000244 ( Alcaldia)

El Prat de Llobregat
F_GRPFIRMA_CAPS

Signat electrònicament per:
La cap de Gabinet de l'Alcaldia
Maria Luisa Milián Gimeno
14/10/2019 09:34
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