INFORME DE NECESSITAT I DEL CONTRACTE A ADJUDICAR PER PROCEDIMENT
OBERT SIMPLIFICAT PER A L’ADQUISICIÓ D’UN VEHICLE MANIPULADOR TELESCÒPIC.
En Alfred Gutiérrez Currià, Enginyer Tècnic Municipal de l’Ajuntament de Cervera, col·legiat al
CETILL amb núm. 13.009,
INFORMA:
Codi expedient contractació: 1808/21
Denominació expedient:
Contracte a adjudicar per procediment obert simplificat
l’adquisició d’un vehicle manipulador telescòpic
Import del Contracte:
59.500 € (IVA Exclòs) 71.995 € (amb IVA)

1. Necessitat i idoneïtat del contracte
La Brigada municipal requereix un vehicle per poder fer les tasques de moviments de material,
tant en l’interior del magatzem municipal, com fora de les instal·lacions municipals (a la via
pública).

D’altra banda no es disposa de cap vehicle per poder fer les tasques de moviments de
materials en la via pública, ja que es necessita un vehicle matricula! i amb unes determinades
característiques que no tenen cap dels actuals vehicle de que es disposa (encara que es
procedís a la seva reparació), i per tant aquest servei el realitzen diferents contractistes externs,
amb el cost addicional que això suposa, Durant l’any 2019 aquest cost va suposar un import
aproximat d’uns 8.000 €
Per tant ens trobem ara amb la impossibilitat de poder realitzar les tasques habituals de
moviments de material, tant en l’interior del magatzem de la brigada, com en la via pública,
havent de contractar cada vegada el servei extern amb el corresponent sobrecost.
A més hi ha certes tasques de neteja de marges i d’esplanades que ara no es poden realitzar i
que també es contracten a externs, les quals si es podrien realitzar amb el nou vehicle que es
proposa, suposant un estalvi afegit.
Per tot l’anterior, s’entén justificat que el contracte és necessari per complir i realitzar les
necessitats que es pretenen cobrir amb aquest contracte i la idoneïtat del seu objecte i
contingut per satisfer-les.
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El Servei disposa de dos carretons elevadors un de funcionament de gasoil i un de
funcionament elèctric, tots dos han sobrepassat amb escreix la seva vida útil, trobant-se el
carretó de gasoil fora de servei, no resultant viable la seva reparació pel seu alt cost. Pel que fa
al carretó elèctric aquest tampoc funciona correctament donat que les bateries estan esgotades
i la direcció es troba en un estat defectuós, La reparació d’aquest vehicle es considera inviable
donat l’alt cost de les bateries així com de la nova direcció necessària.

2. Valor estimat del contracte i pressupost de licitació
El valor estimat del contracte és de cinquanta-nou mil cinc-cents euros (59.500 €) més IVAEl pressupost de licitació és de cinquanta-nou mil cinc-cents euros (59.500 €) més IVA-

Atentament,

Alfred Gutiérrez
Enginyer Tècnic Municipal

Codi Validació: 94LEDDNM9535KE6WM3NN5Z7WM | Verificació: https://cervera.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2

Cervera, 24 de novembre de 2021

