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PROVIDÈNCIA D’INICI DE L’ALCALDIA I MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL
CONTRACTE

Es fa palès la necessitat per part d’aquest Ajuntament de procedir al rènting d’un
vehicle de vigilància municipal sense opció a compra, pel seu ús com a vehicle de
seguretat (auxiliar de policia) d’aquest Ajuntament.
Davant de les característiques de l’actuació a fer i del pressupost que es preveu, es
considera que el procediment licitatori més idoni i eficient és l’obert previst per l’article
156 de la LCSP, amb varis criteris d'adjudicació, en el qual tot empresari interessat
podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del
contracte amb els licitadors.
Per tot això, disposo:
Primer.- Incoar expedient per a la licitació del contracte de rènting d’un vehicle de
vigilància municipal sense opció a compra.
El pressupost base de la licitació (amb IVA inclòs) és de 81.312,00 € (tipus de licitació),
corresponent a 67.200,00 € més 14.112,00 € d’IVA.

El valor estimat del contracte ascendiria a la quantitat de 67.200,00 € (IVA exclòs),
tenint en compte les despeses generals i el benefici industrial.
Segon.- Donar per justificada (article 116.4,e)) la necessitat de l’Ajuntament a la qual
es pretén donar satisfacció mitjançant aquesta contractació i la seva relació amb
l’objecte del contracte, segons el relatat a la part expositiva d’aquesta providència.
Tercer.- Incorporar a l’expedient de licitació els següents documents:
-

L’informe sobre la no divisió en lots de l’objecte del contracte.
Plec de clàusules administratives particulars.
Plec de condicions tècniques.
Clàusula de revisió de preus (a incloure en els Plecs de Clàusules
Administratives Particulars i assenyalant la seva improcedència, donada la
durada del contracte).
Certificat d’existència de crèdit pressupostari.
Informe de la Secretaria - Intervenció.
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El pressupost comprèn la totalitat del contracte i qualsevol subministrament i tasca
associada a les obres.

Quart.- Donar a l’expedient de licitació el tràmit de contracte obert, previst en l’article
156 LCSP, amb varis criteris d'adjudicació, en el qual tot empresari interessat podrà
presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte
amb els licitadors.
Òdena, a 23 de desembre de 2021
L’Alcaldessa,
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