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ANUNCI
Per Decret de l’Alcaldia número 2019/22, d’11 febrer de 2019, es va adjudicar el Subministrament per
arrendament financer amb opció a compra, de la substitució de la gespa artificial del camp de futbol.
De conformitat amb el que estableix l’article 158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, es fa pública l’adjudicació del contracte següent:
1. Entitat adjudicadora :
Organisme: Ajuntament de Centelles
Dependència que tramita l’expedient: Negociat de contractació general
Número d’expedient: 1428-0001/2019
Adreça d’internet del perfil del contractant: www. centelles.cat/perfildelcontractant
2. Objecte del contracte :
Tipus: Contracte de subministrament
Descripció: Subministrament per arrendament financer amb opció a compra, de la substitució de la
gespa artificial del camp de futbol.
Publicació de l’anunci de licitació: al perfil del contractant de l’Ajuntament de Centelles de 4 de gener
de 2019
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació :
Tramitació: Urgents
Procediment: Obert

CSV: 43f7c81c-0324-4b66-82f2-0553dbf9ac2f
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4. Pressupost base de licitació:
El pressupost màxim de licitació del contracte es fixa en la quantitat de 201.421,20 € (dos-cents un
mil quatre-cents vint-i-un euros i vint cèntims) Sense IVA.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de licitació, indicant l’IVA a
aplicar mitjançant partida independent.
Pressupost de licitació : .......................................................................................................201.421,20 €
IVA: tipus 21% ..................................................................................................................... 42.298,45 €
Pressupost total de licitació: ................................................................................................243.719,65 €
L’arrendament financer preveu les següents mensualitats (48 mensualitats):
Preu màxim per mensualitat (sense IVA): ...............................................................................4.196,28 €
IVA anualitat: .............................................................................................................................881,22 €
Preu total màxim per mensualitat: ...........................................................................................5.077,50 €
Aquests imports poden ser millorats a la baixa pels licitadors. En cap cas s’admetrà una oferta que
superi els preus de licitació.
5. Adjudicació:
Data: 11 de febrer de 2019, Decret de l’Alcaldia número 2019/22

Empresa adjudicatària: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (BBVA, SA)
Preu de l’adjudicació: Cent noranta-sis mil vuit-cents noranta-set euros amb noranta-dos cèntims
(196.897,92 euros) pressupost del contracte amb l’IVA exclòs. L’import de l’IVA, al 21%, és de
quaranta-un mil tres-cents quaranta-vuit euros amb seixanta-quatre cèntims (41.348,64 euros). 48
quotes d’arrendament.

CSV: 43f7c81c-0324-4b66-82f2-0553dbf9ac2f
Aquest document és Còpia en paper autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva
autenticitat pot ser comprovada a l'adreça https://www.seu-e.cat/web/centelles

L’alcalde
Miquel Arisa Coma

