Informe justificatiu per a un contracte menor de serveis o
subministrament
Dades de l'expedient
Unitat promotora

Expedient

SGPOS

JU-2022-141

Modalitat

Tipus de contracte

Contracte públic

Procediment

Menor

Serveis

Títol (objecte)

Arrendament d'11 vehicles per al departament de Justícia (diversos codis ens)
Codi CPV (grup, classe i categoria)

34100000-8
Import base (€)

12.004,17 €

Pressupost de licitació
Valor estimat
Termini d’execució

IVA (€)

€ 2.520,87

Import total (€)

14.525,04 €

€ 12.004
Des del dia 1 de gener de 2022

fins al dia 28 de febrer de 2022

Des de la data d'adjudicació del contracte fins al dia

Objecte del contracte
Aquest expedient fa referència a la contractació de l'arrendament d'11 vehicles per a diverses unitats
i centres del Departament de Justícia, des del dia 1/01/2022 i fins el dia 28/02/2022.

Justificació de la necessitat de contractar
El Departament de Justícia necessita disposar d’una flota de vehicles per dur a terme les funcions
que tenen encomanades els diferents serveis que en depenen. La finalitat és poder garantir els
desplaçaments de persones o mercaderies allà on calgui, de forma segura i ràpida. Aquest servei
s’ha vingut contractant a través de la Comissió Central de Subministraments, mitjançant la licitació de
diversos expedients contractuals.
Concretament, el 17 de setembre de 2015 la Comissió Central de Subministraments va adjudicar la
contractació centralitzada del subministrament de vehicles en la modalitat d’arrendament amb opció
de compra (Exp. 2015/5) a l’empresa Alphabet España Fleet Management, SA. Actualment, només
tenim els següents vehicles d'aquest expedient:
Matrícula
Ubicació/destinació
8787JKM............. CP Brians 1
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Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia

Proposta d’utilització del procediment de contractació
Atès que el valor estimat del contracte és inferior a 15.000 euros, es proposa la tramitació com a
expedient de contracte menor, d’acord amb l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen 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.

fins al dia 28 de febrer de 2022
El termini d'execució del contracte serà des del dia 1 de gener de 2022
/

.

des de la data d'adjudicació del contracte fins al dia

Selecció d'ofertes i proposta d'adjudicació
S'ha demanat pressupost a les empreses següents:

En el seu dia, es va demanar pressupost a les següents empreses i només Alphabet va considerar
presentar pressupost, atès que per tan poc espai de temps només era viable aquest subministrament
per a l'empresa que ja els havia proporcionat inicialment:
Leaseplan Servicios, SA (A78007473)
Athlon Car Lease Spain, SA (A62288428)
Alphabet España Fleet Management, SA (A91001438)
Pressupostos detallats
Empresa

Oferta sense IVA

Total

IVA

Leaseplan (ha declinat presentar oferta)

Athlon Car Lease Spain, SA (ha declinat presentar oferta)
Alphabet España Fleet Management, SA

12.004,17 €

2.520,87 €

14.525,04 €

Valoració de les ofertes (incloent-hi la seleccionada)
La única oferta va ser la presentada per l'empresa Alphabet España Fleet Management, SA
(A91001438), atès que les altres dues empreses consultades van declinar presentar oferta. Per
aquest motiu, i tenint en compte el nou pressupost amb les condicions tècniques, de servei i
econòmiques presentat per Alphabet España Fleet Management, SA, aquesta és la millor oferta
perquè reuneix les condicions requerides pel nostre departament. S'adjunta Annex 1 on estan
detallats els imports per a cada vehicle, amb les xifres corresponents a l'oferta presentada per
l'empresa.
Tot i les nostres
reiterades demandes no hem pogut obtenir un pressupost formal per part
Proposta
d'adjudicació
d'Alphabet. Ells ho consideren una extensió del contracte que va ser adjudicat per la Comissió
Un
cop valorades
les ofertes presentades,
proposa
l’adjudicació
d’aquest
a l’empresa
Central
de Subministraments,
que no admetesmés
pròrrogues,
i en aquest
sentitexpedient
ens trameten
la seva
Alphabet España
Fleet
12.004,17
SA
14.525,04
perquotes
sense
IVA, els
amb l'IVA
inclòs,
valoració
econòmica
deManagement,
les
mensuals
mentre
utilitzem
vehicles. Amb aquesta
informació
atès
quefull
ésde
l’oferta
millor
valorada
en relació
qualitat-preu,
dur a terme
quealens
fem un
valoració
(annex
al present
informe),
on constaper
la projecció
de l’actuació
despesa per
període
proposat.
ocupa.
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Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia

Dades del proveïdor proposat
Nom o raó social

Telèfon

Alphabet España Fleet Management, SA

933634870

Tipus de document

Núm. de document

Correu-e

NIF

A91001438

julian.vaca@alphabet.es

Dades econòmiques del contracte
L'import de la despesa proposada anirà a càrrec de la partida pressupostària

D/201000100/2130
2.022
D/ 201000100/2110; D/201000100/2120;
de l'exercici
de l'any

.

El pagament d’aquest contracte es realitzarà mitjançant transferència bancària un cop l’adjudicatària
presenti la factura electrònica corresponent als serveis prestats.

Declaració de l'òrgan proposant de la contractació
Als efectes del que preveu l’article 118.2 de la LCSP, faig constar que no s’ha alterat l’objecte
del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de la contractació ni els llindars
establerts al primer apartat de l'article esmentat per a la contractació menor.
Així mateix, faig palès que aquesta contractació no és recurrent en el sentit que estableix
l’article 159.1.3 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres
i del sector públic.
Atès que aquesta contractació és recurrent en el sentit que estableix l'article 159.1.3 de la
Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic,
faig palès que:

El Departament de Justícia necessita disposar d’una flota de vehicles per dur a terme les
funcions que tenen encomanades els diferents serveis que en depenen. La finalitat és poder
garantir els desplaçaments de persones o mercaderies allà on calgui, de forma segura i ràpida.
Aquest servei s’ha vingut contractant a través de la Comissió Central de Subministraments,
mitjançant la licitació de diversos expedients contractuals.
Els vehicles inclosos en aquesta proposta d'expedient menor estaven inclosos en el contracte
adjudicat el 3 de juny de 2014 per la Comissió Central de Subministraments, arran de la
contractació centralitzada del subministrament de vehicles en la modalitat d’arrendament amb
opció de compra
(Exp.
a l’empresa Alphabet España Fleet Management, SA, per un
Per delegació.
Resolució
de 2013/10)
la
secretària
general
Justícia de
període
de 48de
mesos.
13.04.21 (DOGC de 16.04.21)

J‐SG2110

Els mesos de contracte van finalitzar i la Comissió Central de Subministrament no va veure
necessària la prorroga atès l’escàs nombre de vehicles que s’havien de prorrogar (només els
nostres). A més, la Comissió Central de Subministraments va acordar no tramitar expedients
centralitzats de contractació d'arrendament de vehicles, amb la qual cosa la contractació ha
quedat en mans dels Departaments.
En el cas del Departament de Justicia, la impossibilitat de prorrogar va ser coneguda en plena
gestió de la crisi causada per la pandèmia del COVID, i va ser impossible preparar una licitació
Direcció
decomplexitat
Serveis
de la
d'un arrendament amb opció de compra de vehicles, adaptada als preceptes
que marca la Llei de Contractes del Sector Públic. Atès que des de fa anys les contractacions
de vehicles les tramitava la Comissió Central, cal preparar de forma exhaustiva, des del principi,
un expedient nou.
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En aquest sentit, estem preparant dues licitacions, un procediment obert simplificat abreujat per

