CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SUBMINISTRAMENT
EXPEDIENT 2022/20 – LOT 1

Barcelona,
REUNITS
D’una banda, el Dr. Joan Guàrdia Olmos, rector de la UNIVERSITAT DE BARCELONA, nomenat
pel Decret de la Generalitat de Catalunya 154/2020, de 29 de desembre, en nom i representació
d’aquesta institució, en virtut del què disposen els articles 73 a) i 181.2 de l'Estatut de la Universitat
de Barcelona, amb domicili a la Gran Via de les Corts Catalanes núm. 585 (Barcelona 08007), NIF
Q0818001J.
D’altra banda, el Sr. David Gutiérrez Martin, en nom i representació de l’empresa GUMAR
RENTING S.L., en virtut de l’escriptura d’apoderament autoritzada pel notari D. Miguel Angel
Buitrago Novoa amb residència a Madrid, en data 29/11/2017 i amb número del seu protocol 657,
amb domicili al carrer Joaquin María López, 7 – 28015- Madrid i NIF B83999672

Ambdues parts és reconeixen mútua i recíprocament la capacitat suficient per a l’atorgament
d’aquest document i,

MANIFESTEN

I.- Que en data 25 de febrer de 2022 el rector de la Universitat de Barcelona va acordar incoar
l’expedient administratiu per a l’adjudicació del contracte del subministrament de 12 automòbils en
règim d’arrendament, sense opció de compra, per al Servei de Vehicles de la Universitat de
Barcelona - expedient 2022/20, aprovant-se els plecs de clàusules administratives particulars, els
de prescripcions tècniques que regeixen la mateixa i l’expedient de contractació el dia 21 de març
de 2022.
II.- Que en data 20 de juny de 2022 el rector de la Universitat de Barcelona va resoldre adjudicar el
lot 1.- 1 Turisme de representació, del contracte a favor de GUMAR RENTING S.L. per considerar
la seva oferta com la més avantatjosa als interessos de la Universitat de Barcelona.
En conseqüència, d'acord amb l'establert a l’article 35 i 153 de la Llei de Contractes del Sector
Públic, les parts contractants procedeixen a subscriure el present contracte administratiu de
subministrament en base a les següents

CLÀUSULES
Primera.- Aquest contracte té per objecte el subministrament del lot 1.- 1 Turisme de representació
del contracte del subministrament de 12 automòbils en règim d’arrendament per al Servei de
Vehicles de la Universitat de Barcelona expedient 2022/20, d’acord amb les indicacions del plec de
prescripcions tècniques, el contractista aporta un Toyota Camry 220 H Luxury híbrid automàtic
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Segona.- Aquesta contractació queda sotmesa:
1. Al plec de clàusules administratives que regeixen la present contractació, còpia del qual
s’adjunta com annex 1.
2. Al plec de prescripcions tècniques, còpia del qual s’adjunta com annex 2.
3. A la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic per qual es transposen 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, i disposicions que la despleguin, així com a la normativa
específica que pugui dictar la Generalitat de Catalunya, en matèria de contractació administrativa.
4. A l’Estatut de la Universitat de Barcelona i a les Bases d’execució del pressupost de la
Universitat de Barcelona.
5. A la normativa general sobre seguretat i higiene en el treball, medi ambient i propietat industrial i
intel·lectual, així com a altres disposicions específiques que segons l’objecte del contracte siguin
d’aplicació.
6. Supletòriament, a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques i a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic i a
altres normes de dret administratiu que siguin aplicables. Si no n’hi ha, són d’aplicació les normes
de dret privat.
Tercera.- El contractista s’obliga a executar el subministrament per un preu pels 48 mesos de
38.292,96€ al qual s’ha d’afegir un import corresponent a l’IVA del 21% de 8.041,52 € i un preu
final de 46.334,48 €

Quarta.- La durada d’aquest contracte és de 48 mesos des de l’1 de novembre de 2022, data
d’inici del renting, nomes es prorrogarà el termini de lliurament per causa degudament justificada
prèvia autorització de la UB. En cas de prorrogar-se el termini de lliurament es reduirà en proporció
el termini de durada del renting, sens perjudici de la imposició de les penalitzacions que
correspongui d’acord amb l’apartat M del quadre de característiques.
Es preveu una pròrroga extraordinària de fins a 9 mesos en cas que a la finalització d’aquest
contracte encara no es pogués disposar dels vehicles corresponents a la següent licitació

Cinquena.- En relació a les mesures mediambientals s’estableix:
− Consum de combustible en l/100 km: Urbà: 4,8 - En carretera: 4,4
− Emissions de CO2, en g/km: 119-127
− Etiqueta EU de classificació del pneumàtic en estalvi de combustible: Classe menor de C
− Menor potencial d’escalfament global dels gasos refrigerant de l’aire condicionat: Valoració:
GWP <150
Sisena.- Els import de liquidació del preus per quilòmetre establerts són:
− per quilòmetre recorregut en excés: 0.02 euros (21% d’IVA exclòs)
− abonament per quilòmetre no recorregut. 0.03 euros (21% d’IVA exclòs)
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Setena.- Per garantir el compliment de les obligacions que es derivin d’aquest contracte, s’ha
constituït una garantia definitiva a la Tresoreria de la Universitat de Barcelona en data 14 de juny
per import de 1.914,65 euros, mitjançant aval del Banco de Santander amb número de aval
5142112110001561
Aquesta quantitat serà retornada tal com preveu a l’apartat T del quadre de característiques del
plec de clàusules administratives particulars.
Vuitena.- En cas d’incompliments dels lliuraments, totals o parcials, i altres obligacions del
contracte seran registrats i penalitzats conforme a la llei i l’estipulat en la lletra M del quadre de
característiques del plec de clàusules administratives particulars.
Novena.- Per part de la Universitat de Barcelona es designa a la Sra. Montserrat Gorris,
administradora de centre de Biologia/Ciències de la Terra o a la persona que legalment la
substitueixi com a representant de la Universitat davant del contractista i actuarà com a
responsable del contracte als efectes de l’establert a l’article 62 de la Llei de Contractes del
Sector Públic.
Desena.- Les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació, modificació, resolució i
efectes del contracte seran resoltes per l'òrgan de contractació de la Universitat de Barcelona.
Contra les resolucions d’aquest es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els
jutjats del contenciós administratiu de Barcelona.
I com a prova de conformitat, ambdues parts contractants signen aquest document

Per la UNIVERSITAT DE BARCELONA

Per GUMAR RENTING S.L.

Joan Guàrdia Olmos
Rector
Òrgan de contractació

David Gutiérrez Martin
Apoderat
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