Expedient: 351/2018 CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT DE CARBURANTS
Assumpte: Resolució de Presidència

RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
Tipus de contracte: Subministrament
Objecte del contracte: subministrament de carburants tipus Gasoil A, Benzina sense plom
95 per tal d’abastir els vehicles i maquinària al servei de la Mancomunitat La Plana; i el
lubricant additiu AD Blue per la flota de camions.
Procediment de contractació: obert

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: Gasoil A: Codi CPV: 09134100-8 Gasoil; Benzina sense plom 95 Codi CPV:
09132100-4 Gasolina sin plomo; Additiu AdBlue: Codi CPV: 092100000-4 Preparados
lubricantes.
Valor estimat del contracte: 156.000€, IVA exclòs.
Pressuposto base de licitació IVA exclòs: 156.000

IVA%: 21

Pressuposto base de licitació IVA inclòs: 188.760 euros
Durada de l'execució: 12 mesos

Durada màxima: 24 mesos

Atès que en data 4 de juliol de 2018 es va emetre informe d’Intervenció sobre el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del
pressupost vigent.
Atès que en data 4 de juliol de 2018 es va emetre informe per Secretaria sobre la
legislació aplicable i el procediment a seguir.
Atès que amb data 4 de juliol de 2018, per resolució de Presidència s’aprovà iniciar
l’expedient per a la contractació referenciada motivant la necessitat i idoneïtat de la
contractació proposada.
Atès que s’incorporà a l’expedient el Plec de Clàusules Administratives Particulars i Plec
de Prescripcions Tècniques, que han de regir l’adjudicació del contracte.
Atès que mitjançant Resolució de Presidència de data 9 de juliol de 2018 s’aprovà
l’expedient i els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques per a
l’adjudicació del contracte de subministrament de carburants i lubricant.

Atès que amb data 9 de juliol de 2018 es va publicar anunci de licitació en el Perfil de
contractant de l’òrgan de contractació, a fi que els interessats presentessin les seves
proposicions.
Atès que durant la licitació es va presentar un única proposició que consta a l’expedient.
Atès que en data 1 d’agost de 2018 es va reunir la Mesa de contractació, òrgan
competent per a la valoració de les proposicions, i procedí a l’obertura dels sobres
electrònics i la seva valoració, realitzant proposta d’adjudicació a favor de l’empresa
SERVEIS TARADELL CARBURANTS, S.L.
Atès que es va requerir al licitador perquè presentés la documentació referida a la
clàusula 1.18 del Plec de clàusules que regeix la contractació, així com la justificació de
la constitució de la garantia definitiva.
Atès que amb data 13 de setembre de 2018, el licitador SERVEIS TARADELL
CARBURANTS, SL., constituí la garantia definitiva per import de 7.800 euros i presentà
la documentació exigida.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat
amb l'establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, i d’acord amb l’establert als articles 10, 12 i 14 dels Estatuts
de la Mancomunitat La Plana que disposen les competències dels òrgans de govern de la
Mancomunitat La Plana,
RESOLC
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa SERVEIS TARADELL CARBURANTS, S.L. amb NIF
NIF B-59.973.891, el contracte de subministrament de carburants i lubricant per l’import
màxim de CENT CINQUANTA-SIS MIL SIS-CENTS EUROS (156.000 €) i TRENTADOS MIL SET-CENTS QUARANTA EUROS (32.760 €) d’IVA, en les condicions que
figuren en la seva oferta i les que es detallen en els plecs de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques.
SEGON.- Que l’empresa SERVEIS TARADELL CARBURANTS, S.L., és la única
presentada i obté la puntuació màxima.
TERCER.- Disposar la despesa corresponent, d’import màxim 188.760 euros (IVA
inclòs), amb càrrec a les següents partides del Pressupost de la Mancomunitat:
16211/2210301
16400/2210301
92000/2210301
91200/2311000
QUART.- Notificar a l’adjudicatari del contracte, la present Resolució.
CINQUÈ.- Procedir a la formalització del contracte, de conformitat amb l’article 153 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

SISÈ.- Publicar els documents que corresponguin d’acord amb la normativa vigent en
matèria de contractació al perfil del contractant de la Mancomunitat La Plana.
SETÈ.- Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del
contracte.

La presidenta,
Anna Magem Marsó
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