AJUNTAMENT DE RIUDECOLS (Baix Camp)
N.I.F. P-4313000-D
Número de Registre de Entitat Local 01431286
______________________________________________________________________

Memòria justificativa per a la contractació del subministrament d’un vehicle tipus
pickup adscrit al servei de la brigada.
Tipus: intern preceptiu

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Riudecols. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE BF1C5B95447F4F57A79E2F1345D099B1 i data d'emissió 17/11/2020 a les 19:19:32

Identificació Àrea promotora:
Àrea: Serveis al territori
Unitat: Secretaria
Subunitat: Contractació
Identificació del responsable:
Beatriz Mayordomo Pujol, alcaldessa, trasllado la necessitat de contractació que es
detalla a continuació:
1. OBJECTE
Objecte del contracte:
El present contracte té per objecte la contractació del subministrament d’un vehicle
tipus Pickup, adscrit als serveis públics municipals, amb les característiques següents:
• Bola de remolc
• Caixa oberta.
• Cabina doble o simple.
• Vehicle nou.
Es considera que aquest contracte NO pot ser dividit en blocs en tant que es tracta de
l’adquisició d’un bé que és únic i que no es pot adquirir en peces separades.

CPV: 34100000-8. Vehicles de motor

Divisió en lots:
Si,
No, es considera que aquest NO pot ser dividit en blocs en tant que es tracta d’una
adquisició d’un bé que és únic i que no es pot adquirir en peces separades.
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2. NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE
Justificació de la necessitat i adequació de la contractació:
Les necessitats administratives que cal satisfer mitjançant el present contracte són
l’adquisició d’un vehicle tipus Pickup, ja que l'anterior vehicle d'aquestes
característiques ha estat donat de baixa, degut a una avaria que no s'ha pogut reparar,
en resultar un cost excessiu i superior al del propi vehicle.
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La contractació es realitzarà pels tràmits del procediment obert simplificat sumari.
3. DADES ECONÒMIQUES
Sistema determinació del pressupost:
Components de la prestació
Unitats de temps
Unitats d'execució
Tant alçat
Honoraris per tarifes
Pressupost base de licitació: 22.990 € (IVA inclòs)
CONCEPTE
Detall
1.Despeses directes
1. Vehicle
2. Despeses indirectes
2. Impostos, matriculació, etc
TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL
IVA
21%
TOTAL BASE DE LICITACIÓ
Valor estimat del contracte: 19.000 €
Revisió de preus:
No
Si de conformitat amb la memòria adjunta.

Subrogació de personal:
No
Si
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Existència de crèdit
Aplicació pressupostària:
1. Elements de transport: 62401-920
Exercici: 2020
Import: 19.000 €
Percentatge IVA: 21 %
Import IVA: 3.990 €
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No hi ha pressupost en l'aplicació pressupostària corresponent.
4. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ
Procediment:
Obert
Obert Simplificat
Obert Simplificat sumari
Utilitzant mitjans electrònics:
Si
No
Condicions especials d'execució del contracte: El contractista està obligat al
compliment de la normativa vigent en matèria laboral i de seguretat social. Així mateix,
està obligat al compliment del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i
de la seva inclusió social; de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat
efectiva de dones i homes; de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre prevenció de
riscos laborals, i del Reglament dels serveis de prevenció, aprovat per Reial decret
39/1997, de 17 de gener, així com de les normes que es promulguin durant l'execució
del contracte.
L'empresa contractista està obligada a complir durant tot el període d'execució del
contracte les normes i les condicions fixades en el conveni col·lectiu d'aplicació, si bé
en tot cas, l'adjudicatari estarà obligat a complir les condicions salarials dels
treballadors conforme al Conveni Col·lectiu sectorial d'aplicació.
Amb aquestes obligacions es persegueix fer efectius els drets reconeguts a
la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb
discapacitat; eliminar les desigualtats entre homes i dones en el treball;
garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball, així com el
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compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials que siguin
d’aplicació; i establir mesures per a reduir la sinistralitat laboral.
Aquestes condicions especials d’execució seran exigides a tots els
subcontractistes que participin de l’execució del contracte.
Durada: entrega en 15 dies
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Prorrogable:
Si
No
Termini de garantia previst: termini legal.

Criteris per adjudicar el contracte:
Criteris objectius:
... Preu més baix
...
Criteris subjectius
...
...
*Composició de la Mesa de contractació, i si escau Comitè d'experts:
President/a: Sr. Josep Frederic Pérez Pastor, arquitecte municipal.
Vocal: Sra. Núria Camacho del Solar, secretària interventora
Secretari/ària: Sra. Anabel Amill Marín, auxiliar administrativa de l’Ajuntament

Modificació del contracte:
No
Si, ............................
*Responsable del contacte: Sr. Josep Frederic Pérez Pastor, arquitecte.
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