SERVEI DE CONTRACTACIÓ
EXP. NÚM.: 1676/2019 (2019/268Y)
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D UNA FURGONETA UNITAT DE TRÀNSIT
PER A LA POLICIA LOCAL, MITJANÇANT ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE
COMPRA.
- Autos Iglesias SL
Passeig de Dintre, 29 - 17300 Blanes - Telf.: 972379342 - Email:contractacio@blanes.cat

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT
PER A LA POLICIA LOCAL, MITJANÇANT ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ A
COMPRA.

D'una banda, el Sr. Àngel Luis Canosa Fernández, amb DNI número
que actua en aquest acte en nom, re
Blanes, amb CIF P1702600F, i
Blanes, per tal de donar fe de la signatura del present contracte.
el Sr. Jesús Maria Iglesias Rodríguez, amb DNI número
, en
, amb CIF B27014398, empresa domiciliada al
carrer Fervedoira s/n de Lugo (27003), i inscrita en el Registre Mercantil de Luga. Actua
empresa
ment núm. 1486,
de data 31/07/2018
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS:
de 2019 la Junta de Govern Local va aprovar
1. En data
administratiu i aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions
trànsit per a la Policia Local, arrendament sense opció a compra, i mitjançant
procediment obert simplificat i tramitació ordinària, amb un import màxim de licitació de
64.008,68 euros, IVA exclòs.
1 el plec de clàusules administratives particulars i

S
de prescripcions tècniques.

2. En reunió de data 16 de maig de 2019 la Mesa de Contractació va classificar les
propostes presentades, de conformitat amb els criteris de valoració establerts al plec de
clàusules administratives particulars de la licitació,
Contractació la propo
nt:
1. AUTOS IGLESIAS SL
2. BANCO SANTANDER SA
3. ALQUIBER QUALITY SA
4. TRANSTEL SA

90 punts
78,49 punts
56,05 punts
24,65 punts

3. Mitjançant provisió de data 21 de maig de 2019
classificació de la Mesa de Contractació.

va acceptar la proposta de

4. En data 23 de maig de 2019 el Servei de Contractació va requerir a AUTOS IGLESIAS
SA
5. En data 30 de maig de 2019 AUTOS IGLESIAS SA va presentar la documentació
2.748,00
04/06/2019.
nnex núm. 2 una còpia de la carta de pagament.
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6.
núm. 2019000884, de data 14 de juny de 2019, es va adjudicar a
AUTOS IGLESIAS SL, amb el CIF B27014398, el contracte de subministrament
furgoneta unitat de trànsit per a la Policia Local, arrendament sense opció a compra, per
un import de 66.501,60 euros, dels quals 54.960,00 euros corresponen a la base i

3 una còpia de la resolució.
7. Aquest contracte, que té naturalesa administrativa, se subjectarà per la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP), així com pel Reial
Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques.
Així doncs ambdues parts formalitzen el present contracte que es regirà per les següents
CLÀUSULES:
PRIMERA. Objecte del contracte.
el subministrament
per
a la Policia Local de Blanes, de conformitat amb les característiques establertes en el
Plec de Prescripcions Tècniques (PPT). El vehicle ha de disposar del certificats
t risc sense
carretera les 24 hores, inspecció tècnica de vehicles, canvis de pneumàtics cada 35.000
ment del equipament
AUTOS IGLESIAS SL es compromet a executar el contracte de subministrament, sense
opció de compra, amb estricta subjecció al Plec de clàusules administratives i de
prescripcions tècniques, aprovat per acord de Junta de Govern Local
de
2019,
sempre que aquesta no
al contractista per a la seva interpretació.
El vehicle a subministrar és un Renault Trafic Combi Mixto 5/6 N1 Euro 6 Energy dci 125
CV TT.
SEGONA. Durada del contracte
El contracte tindrà una durada de 48 mesos, comptats a partir de la data de recepció del
vehicle per part de la Policia Local, que es preveu per al dia 1 de novembre de 2019.
El contracte no es podrà prorrogar.
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TERCERA. Preu del contracte
El preu màxim anual del contracte és de 66.501,60 euros, dels quals 54.960,00 euros
corresponen
.
1.385,45 euros, dels quals 1.145,00 euros
corresponen a base i 240,45 euros a IVA.
No procedeix la revisió de preus.
djunta com a document annex núm. 4 una còpia de la proposta econòmica
presentada.
QUARTA. Presentació, tramitació i pagament de factures
1 Emissió de factures i la seva documentació adjunta. Si el contractista va desenvolupant
factures amb periodicitat mensual. Les factures correspondran sempre a prestacions
acompanyades dels documents justificatius necessaris per detallar suficientment els
serveis prestats.
2 Procés de verificació i acreditació tècnica.
acreditació tècnica i de la presentació de la documentació justificativa annexa a la factura.
3 Presentació de factures. Les factures i els seus annexos hauran de ser presentades en
el Registre Municipal de Factures,
electròniques previst a la Llei 25/2013, de 27 de
electrònica, dins els 30 dies següents a la data de finalització de la prestació.
4 Inadmissió o devolució de factura. La factura que no compleixi amb els requisits de
Municipal de Factures. Així mateix, si
la factura i la seva documentació annexa no disposen de la conformitat tècnica

5 Aprovació i pagament de la factura. Les factures i els seus documents annexos,
informats favorablement per la Intervenció municipal, quan el procés de verificació i
Junta de Govern Local, dins els 30 dies naturals posteriors al Registre de la Factura.

ndossar-la o pignorar-la.
Aprovada la factura per la Junta de Govern Local, el pagament efectiu tindrà efecte, dins
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6 Deduccions en el pagament de la factura
penalitats, o altres deduccions previstes en el contracte, el seu import es deduirà de

CINQUENA. Obligacions del contractista.
te,
8 i 29 del
plec de clàusules.
SISENA.
el que estableixen les clàusules 20 a
26 del plec de clàusules administratives que regeix la licitació i de conformitat amb
Lliurament del vehicle
ades

Les despeses de lliurament i el transport del vehicle objecte del subministrament al lloc

la Policia

contracte.
la proposta tècnica
presentada,
, i que inclou els serveis complementaris i ajudes
tècniques ofertades
sempre
que aquesta proposta no contradigui el plec de clàusules.
la proposta presentada per AUTOS IGLESIAS SL:
- El taller concertat a Blanes pels treballs de manteniment i reparació del vehicle és:
Automoció i Serveis del Nord-Est SL.
- El quilometratge total contractat és de 180.001 km.
p
hivernacle, el vehicle objecte del contracte té els següents valors
Emissió de CO2: 145 gr./km.
Cicle extra - urbà (l/100 Km): 5,3
Cicle urbà (l/100 Km): 6,4
Cicle mixt (l/100 Km) : 5,7
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SETENA. Compliment del contracte i penalitats.

a la clàusula 23 del Plec de clàusules.
VUITENA. Conclusió del contracte.
La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles
210 i 300 de la LCSP.

rà de
formalitzar mitjançant el corresponent document acreditatiu.
-se sobre la garantia definitiva
es procedirà

NOVENA. Modificació del contracte
El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la
forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de normativa
aplicable.
DESENA. Successió i cessió.
del Plec de Clàusules
Administratives Particulars (PCAP).
ONZENA. Subcontractació.
De conformitat amb el PCAP no es permet la subcontractació
DOTZENA. Resolució del contracte.

Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i 306 de la
.
TRETZENA. Aquest contracte té naturalesa administrativa i les parts es sotmeten al
règim de recurs i jurisdicció establerts en les clàusules 39 i 40 del PCAP.

Passeig de Dintre, 29 - 17300 BLANES (Girona) * Tel. 972379300 - FAX 972379310 - Correu electrònic: ajuntament@blanes.net

El secretari,

Àngel Luis Canosa Fernández

Joan Solà Busquets

El contractista

Jesús Maria Iglesias Rodríguez
En rep. AUTOS IGLESIAS SL
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