ÒRGAN

REFERÈNCIA

CONTRACTE

SECRETARIA INTERVENCIO

1431-000006-2021

Codi Segur de Verificació: eb64f54c-3df1-4186-b192-5fd66469f3ac
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_9115129
Data d'impressió: 11/05/2021 12:14:33
Pàgina 1 de 2

SIGNATURES

Ìeb64f54c-3df1-4186-b192-5fd66469f3acRÎ

DOCUMENT

1.- JOSE JUAN ARNAU (R: A46063814), 10/05/2021 10:20
2.- Ferran Teixidó Turner (TCAT), 10/05/2021 12:48
3.- TCAT P JOSEP ROVIRA SADURNÍ, 10/05/2021 18:17

CONTRACTE
D'una part, Ferran Teixidó Turner, President de La Mancomunitat Intermunicipal
Voluntària La Plana amb NIF núm. P0800024B assistit del Secretari de la Corporació
Josep Rovira Sadurní.
D'una altra part, el Sr. José Juan Arnau Guillot amb NIF núm. 22675745E en
representació de l'empresa TRANSTEL, S.A. amb CIF. núm. A46063814.
La finalitat del present document és la de procedir a la formalització del següent
contracte:
Tipus de contracte: Subministrament
Objecte del contracte: L’objecte del present contracte és el subministrament d’una
màquina escombradora-aspiradora automòbil de segona mà, pel servei de neteja
viària.
Procediment de contractació: obert

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 34144431-8 Barrederas-aspiradoras Automóviles.
Valor estimat del contracte: 127.000 €, IVA exclòs.
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 127.000€

IVA%: 21

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 153.670€
Durada del contracte: fins lliurament del vehicle
Aquesta adjudicació va ser aprovada per Resolució de Presidència de data 15 d’abril de
2021, segons es desprèn dels següents
ANTECEDENTS

MANCOMUNITAT LA PLANA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

PRIMER.- Que mitjançant resolució de Presidència de data 18 de març de 2021 s’aprovà
l’expedient i els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques per a
l’adjudicació del contracte de subministrament d’una màquina escombradora-aspiradora
automòbil de segona mà, pel servei de neteja viària. Així mateix es va autoritzar la
despesa que suposa l’adjudicació.
SEGON.- En data 22 de març de 2021 es va publicar anunci de licitació en el Perfil de
contractant de l’òrgan de contractació, a fi que els interessats presentessin les seves
proposicions.
TERCER.- En data 8 d’abril de 2021 es va reunir la Mesa de contractació, òrgan
competent per a la valoració de les proposicions, procedint a l’obertura del sobre
electrònic i la seva valoració, realitzant proposta d’adjudicació a favor de l’empresa
TRANSTEL, S.A.
QUART.- En data 9 d’abril de 2021 es va requerir al licitador perquè presentés la
documentació que no consta inscrita al ROLECE, així com perquè presentés
documentació justificativa d’haver constituït la garantia definitiva, per import de 5.750€.
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CINQUÈ.- En data 14 d’abril de 2021, el licitador ha presentat en temps i forma
l’acreditació d’haver constituït la garantia definitiva per import de 5.750€ mitjançant
transferència bancària i la documentació exigida.
I convenint a ambdues parts, en qualitat d'adjudicador i adjudicatari, el contracte actual
de subministraments, ho formalitzen en aquest document administratiu, conformement
a les següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- L’empresa TRANSTEL, S.A. amb CIF. núm. A46063814 es compromet a la
realització del subministrament d’una màquina escombradora-aspiradora automòbil de
segona mà, pel servei de neteja viària, amb subjecció als plecs de clàusules
administratives i tècniques particulars que figuren en l'expedient, documents
contractuals que accepta incondicionalment i sense cap reserva, del que deixa
constància signant en aquest acte la seva conformitat.
SEGONA.- L’import total del present contracte ascendeix a la quantia de 115.000 € i 24.150
€ d’IVA.
TERCERA.- El termini de lliurament del subministrament és d’un mes a comptar des de
la data de formalització del contracte.
QUARTA. El Sr. José Juan Arnau Guillot, en representació de l’empresa TRANSTEL,
S.A. amb CIF. núm. A46063814 presta la seva conformitat als Plec de condicions
administratives i tècniques particulars que són document contractual, signant-ho en
aquest acte i se sotmet, para quan no es trobi en ell establert als preceptes de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen 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, al Reial decret 817/2009, de 8 de
maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de
Contractes del Sector Públic, i al Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual
s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques; supletòriament s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en
defecte d'això, les normes de dret privat.
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Aquest contracte s’estén en un únic exemplar en format electrònic.
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