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DOCUMENT

1.- Joan Pla Coll (SIG) (Alcalde), 22/12/2020 07:35

AJUNTAMENT D’OSOR
La Selva

Expedient núm.: X2019000092
Proposta del Servei
Procediment: Contracte de subministrament per Procediment Obert Simplificat Sumari
Assumpte: Adquisició de vehicle tot terreny.
Document signat per: l’Alcalde.
PROPOSTA DEL SERVEI
A la vista de la memòria justificativa de la necessitat de contractació i dels següents
antecedents:
Aquest Ajuntament només disposa d’un vehicle destinat a la brigada i per serveis generals,
considerant l’antiguitat d’aquest i les seves característiques que no s’adeqüen a les
necessitats del servei, com son transport de material divers i de mida considerable, es
considera necessari l’adquisició d’un vehicle tot terreny amb caixa de grans dimensions i que
disposi de bola de remolc.
És imprescindible que es tracti d’un vehicle tot terreny amb tracció amb doble tracció, degut
a les característiques del municipi.
Característiques del contracte:

AJUNTAMENT D'OSOR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://osor.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Tipus de contracte: Contracte de subministrament
Objecte del contracte: Adquisició d’un vehicle tot terreny
Procediment de contractació: obert simplificat
sumari

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 34113000-4 vehicles tot terreny
Valor estimat del contracte: 21.500,00€
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 21.500,00€ IVA%: 4.515,00€
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 26.015,00€
Durada de l'execució: 2 mesos

Durada màxima: 2 mesos

A la vista de les característiques i de l'import del contracte es proposa l'adjudicació
mitjançant procediment obert simplificat sumari , de conformitat amb el previst en l'article
159.6 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.
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