ACORD DE GERÈNCIA 17/2020
Assumpte: Adjudicar el contracte de subministrament d’un vehicle per al servei de producció
d’informatius i altres serveis audiovisuals, sense opció a compra, mitjançant rènting.
Mitjançant acord de gerència 14/2020 de data 30 de setembre de 2020, es va aprovar l’expedient
licitatori del contracte de subministrament d’un vehicle per al servei de producció d’informatius i
altres serveis audiovisuals, mitjançant procediment obert sumari i tramitació ordinària, amb un
termini d’execució de 5 anys, des del 2 de novembre de 2020 fins al 1 de novembre de 2025, o des
de la formalització si aquesta és posterior, sense pròrroga, amb preus unitaris i un pressupost màxim
de 27.225 euros amb el desglossament següent: 22.500 euros pressupost net i 4.725 euros en
concepte d’IVA (21%).
Dins el termini establert a presentar proposicions, s’han presentat les següents empreses, que han
estat admeses:
PLICA
1
2

EMPRESA
COMERCIAL VILA-VILA SA
ALQUIBER QUALITY SA

DATA ENTRADA
15/10/2020
16/10/2020

HORA ENTRADA
12:13h
13:40h

Després de la corresponent obertura del sobre ÚNIC i un cop avaluades les propostes presentades,
es rep informe tècnic de data 20 d’octubre de 2020, que s’adjunta en document annex, emès per la
responsable del contracte, en el que es considera que l’empresa Comercial Vila-Vila SA, pot estar
incursa en una oferta amb valors anormals o desproporcionats.
L’empresa Comercial Vila-Vila SA presenta la justificació de l’oferta amb valors anormals o
desproporcionats, dins el termini atorgat, que és acceptat segons l’informe tècnic. Es fa el
requeriment de la documentació prèvia a l’adjudicació, i en aquest procés el licitador Comercial VilaVila SA ens informa que no podrà subministrar el vehicle ofert, ja que la marca ha deixat de fabricarho en el transcurs d’aquesta licitació.
Es per això, que es requereix en data 6 de novembre a la següent empresa, Alquiber Quality SA, que
presenti la documentació prèvia a l’adjudicació.
En data 16 de novembre l’empresa Alquiber Quality SA presenta la documentació requerida
conforme a l’establert en el Plec de clàusules administratives particulars, i el gerent ha acceptat la
documentació presentada.
Es proposa l’oferta presentada per l’empresa Alquiber Quality SA amb CIF A09373861 com
adjudicatària del contracte de subministrament d’un vehicle per al servei de producció d’informatius
i altres serveis audiovisuals per un import màxim de 22.440 euros, més 4.712,40 euros en concepte
d’IVA (21%) que fa un total de 27.152,40 euros, i un termini d’execució de 5 anys, sense possibilitat
de pròrroga, amb els següents preus:

A. Preu quota rènting mensual
374€

B. Preu per excés
de Km
0,02€

C. Preu per defecte de
Km
0,05€

Quilometratge anual de: 30.000km
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Fonaments de dret
➢ Article 150 i 151 de la llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic, pel que
fa a la classificació de les ofertes de l’adjudicació del contracte i la notificació de l’adjudicació.
➢ Articles 153 i 154 de la llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic, pel que
fa a la publicitat i formalització dels contractes.
➢ Els articles 159.6 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, pel que
fa a l’adjudicació mitjançant el procediment obert simplificat sumari.
Resolc:
PRIMER: Adjudicar, a l’empresa Alquiber Quality SA amb CIF A09373861, el contracte de
subministrament d’un vehicle per al servei de producció d’informatius i altres serveis audiovisuals de
VOTV, per un import màxim de 22.440 euros més 4.712,40 euros en concepte d’IVA (21%), el que fa
un total de 27.152,40€ i un termini d’execució de 5 anys, des de la formalització del contracte, sense
possibilitat de pròrroga amb els següents preus:

B. Preu per excés
de Km

A. Preu quota rènting mensual
374€

C. Preu per defecte de
Km

0,02€

0,05€

Segons fets i fonaments de dret invocats.
SEGON: Disposar la despesa segons la distribució detallada a continuació

CONTRACTE

EXERCICI

MESOS

2020
2021
2022
2023
2024
2025

1
12
12
12
12
11
60

TOTAL

PREU BASE
374€
4.488€
4.488€
4.488€
4.488€
4.114€
22.440€

IVA
78.54€
942,48€
942,48€
942,48€
942,48€
863,94€
4.712,40€

PREU TOTAL
452,54€
5.430,48€
5.430,48€
5.430,48€
5.430,48€
4.977,94€
27.152,40€

TERCER: Publicar aquest acord d’adjudicació, mitjançant anunci en el perfil del contractant de l’òrgan
de contractació, d’acord al que estableixen els articles 151 i 154 de la LCSP.
QUART: La formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la signatura d’acceptació pel
contractista a la notificació de l’acord d’adjudicació. La formalització del contracte es publicarà en el
perfil del contractant en un termini no superior a 15 dies des del perfeccionament del contracte.
CINQUÈ: Notificar a les persones interessades aquesta resolució.
Granollers, 18 de novembre de 2020.
Sr. Albert Jordana Casajuana
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