Expedient:

351/2018 CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT DE CARBURANTS

Assumpte:

Contracte

CONTRACTE
D'una part, la Sra. Anna Magem Marsó Presidenta de la Mancomunitat Intermunicipal
Voluntària La Plana, amb NIF núm. P-0800024-B, en nom i representació d’aquesta,
assistida del Secretari de la Mancomunitat que dóna fe de l'acte.
D’una altra part, el Sr. LLUIS MUNTAL VILA, amb NIF 33942741P i el Sr. GUILLEM
CODINA CASALS amb NIF 33948994M, majors d’edat, en nom i representació de
l’empresa SERVEIS TARADELL CARBURANTS, S.L., amb número de CIF B59973891.
La finalitat del present acte és la de procedir a la formalització del següent contracte:
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

Aquesta adjudicació va ser aprovada per Resolució de Presidència de data 14 de
setembre de 2018, segons es desprèn dels següents
ANTECEDENTS
PRIMER.- Que mitjançant resolució de Presidència de data 9 de juliol de 2018 s’aprovà
l’expedient de contractació juntament amb els plecs de clàusules administratives i de
prescripcions tècniques per a la contractació del subministrament de carburants i
lubricant. Així mateix es va autoritzar la despesa que suposa l’adjudicació.

SEGON.- El 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.
TERCER.- 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.
QUART.- 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.
CINQUÈ.- El dia 13 de setembre de 2018 el licitador SERVEIS TARADELL
CARBURANTS, S.L. va aportar el justificant d’haver constituït la garantia definitiva per
import de SET MIL VUIT-CENTS EUROS (7.800 €) corresponents al 5% de l’import del
pressupost de licitació i presentà la documentació exigida.

I convenint a ambdues parts, en qualitat d'adjudicador i adjudicatari, el contracte actual
de subministraments, ho formalitzen en aquest document administratiu, conformement
a les següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- SERVEIS TARADELL CARBURANTS S.L. amb NIF CIF B59973891 es
compromet a la realització del contracte de subministrament de carburants i lubricant,
amb conformement al plec de clàusules administratives i tècniques particulars i oferta
presentada, que figuren en l'expedient, documents contractuals que accepta
incondicionalment i sense reserva alguna i del que deixa constància signant en aquest
acte la seva conformitat en ell.
SEGONA.- L'import del present contracte ascendeix a la quantia màxima de CENT
CINQUANTA-SIS MIL EUROS (156.000 €) i TRENTA-DOS MIL SET-CENTS
QUARANTA EUROS (32.740 €) d’IVA.
Els preus d’aquest contracte s’estableix segons els preus unitaris i descomptes ofertats
per l’adjudicatari, als quals s’hi aplicarà l’IVA corresponent:
Preus unitaris segons descompte proposat:
-

Un percentatge de baixa de 7,2% a descomptar del preu de venda al públic per litre
de GASOIL A vigent en cada moment en la/les meva/es estació/ons de servei, IVA
exclòs.

-

Un percentatge de baixa de 5,7% a descomptar del preu de venda al públic per litre
de BENZINA SENSE PLOM 95 vigent en cada moment en la/les meva/es
estació/ons de servei, IVA exclòs.

-

Un percentatge de baixa de 26,5% a descomptar del preu de venda al públic per litre
de ADDITIU AD BLUE vigent en cada moment en la/les meva/es estació/ons de
servei, IVA exclòs.

TERCERA.- El termini d'execució del contracte és d’UN (1) any a comptar de l'endemà
al de la signatura del present contracte.
S’estableix la possibilitat de prorrogar el contracte fins que s’arribi a consumir la totalitat
del pressupost màxim de licitació i fins el màxim d’UN (1) any.
La pròrroga serà obligatòria per al contractista quan aquesta se li hagi comunicat amb
una antelació mínima d’un mes a la finalització de la durada del contracte.
QUARTA.- LLUIS MUNTAL VILA I GUILLEM CODINA CASALS, en nom i representació
de l'empresa SERVEIS TARADELL CARBURANTS, S.L., amb número de CIF
B59973891 presten la seva conformitat al Plec de condicions que és document
contractual, signant-ho en aquest acte i se sotmeten, per a quan no es trobi en ell
establert als preceptes 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, al
Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, i al Reial decret 1098/2001,
de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques; supletòriament s'aplicaran les restants normes de dret
administratiu i, en defecte d'això, les normes de dret privat.
Aquest contracte s’estén en un únic exemplar en format electrònic.
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