Expedient núm: 1808/2021
Informe de no divisió en lots
Procediment: Contracte obert urgent - subministrament

INFORME DE NO DIVISIÓ EN LOTS
UNITAT DE CONTRACTACIÓ
En relació amb l'expedient núm. 1808/2021 pel qual es pretén adquirir un vehicle manipulador
telescòpic per procediment obert tramitació urgent de la Paeria de Cervera i d’acord amb les
característiques següents:
TIPUS DE CONTRACTE
Objecte del contracte:

CONTRACTE DE CONCESSIÓ SERVEIS
Contracte de subministrament per l’adquisició d’un vehicle
manipulador telescòpic de primera mà.

Procediment de contractació:
Tipus de Tramitació:
Valor estimat del contracte total:
El pressupost base de licitació total
IVA 21 %:

Obert
Urgent
59.500,00 € (IVA exclòs)
71.995,00 € (IVA inclòs)
12.495,00 €

Vist l’informe de necessitat emès pel Sr. Alfred Gutiérrez Currià, enginyer tècnic de
l’Ajuntament de Cervera, en data 30 de novembre del 2021.
Vist l’acord d’inici de tramitació del procediment per urgència dictat en data 2 de desembre
del 2021.

emeto el següent,

INFORME
PRIMER. D’acord amb el previst a l'article 99.3 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 (d'ara endavant, LCSP), aquest Servei considera motius vàlids, a l'efecte de justificar la no
divisió en lots de l'objecte del contracte, els següents:
 L’objecte del contracte es troba configurat per una única prestació que requereix per a la
seva execució d’un únic perfil professional. Amb això, la divisió en lots dificultaria la
correcta execució de l’objecte del contracte, des del punt de vista tècnic.
 Alhora, es dona el compliment als principis inspiradors de la contractació administrativa
d’igualtat i no discriminació i lliure competència, afavorint la participació de les petites i
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A la vista de les característiques del contracte i de la documentació tècnica aportada,

mitjanes empreses, sense necessitat de dividir en lots el contracte.
En concret, la justificació e la no divisió en lots rau en el fet que es tracta de la compra d’un
vehicle i per tant, l’objecte del contracte és inseparable o imprescindible de manera
conjunta.
SEGON. Amb la no divisió en lots de l'objecte del contracte, es compleixen amb els requisits de
procediment i publicitat establerts en la normativa de contractació.
TERCER. Amb la no divisió en lots de l'objecte del contracte, es compleixen els principis
d'igualtat i no discriminació establerts en la normativa de contractació.
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