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DECLARACIÓ D’ACCEPTACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
RELATIU AL SUBMINISTRAMENT MITJANÇANT LLOGUER DE MOTOS
ELÈCTRIQUES PER A DIVERSES UNITATS DE BARCELONA DE SERVEIS
MUNICIPALS, S.A.
NÚMERO D’EXPEDIENT: 2021CO0387SU

Barcelona,
El sotasignat, en nom i representació de la societat COOLTRA MOTOS, S.L., en
virtut dels poders que manifesta estar en vigor,
MANIFESTA
Primer.- Que ha rebut per correu electrònic la notificació relativa a l’adjudicació del
contracte de referència, on consta la següent transcripció de la resolució adoptada
per l’Òrgan de Contractació:

“Primer.- ADJUDICAR a COOLTRA MOTOS, S.L. el Contracte relatiu al
subministrament mitjançant lloguer de motos elèctriques per a diverses
unitats de Barcelona de Serveis Municipals, S.A., amb número d’expedient
2021CO0387SU, per un termini d’UN (1) ANY i per un import global de 59.325.-€
(abans d’IVA), a raó del següent preu unitari ofert:
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o

Preu unitari arrendament mensual: 167,80.-€ (abans d’IVA)

Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’empresa adjudicatària i a la resta
d’empreses que han participat en el present procediment de contractació.
Tercer.- ORDENAR LA PUBLICACIÓ del present acord al Perfil del Contractant de
la Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya.
Quart.- REQUERIR a l’empresa adjudicatària perquè formalitzi el contracte.
Cinquè.- ADVERTIR que contra aquesta resolució es podrà interposar recurs
d’acord amb el previst a l’article 44.6 de la LCSP, en el termini d’un mes comptat a
partir del dia següent a aquell en que es remeti la notificació de l’acte impugnat.”

Segon.- Que amb la signatura de la present declaració es perfecciona la relació
contractual entre COOLTRA MOTOS, S.L i Barcelona de Serveis Municipals,
S.A. en els termes i condicions previstos al plec tècnic, al plec de clàusules
particulars i a l’oferta presentada, així com a la documentació de referència que
consti a l’expedient de la licitació i als annexos addicionals.
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Tercer.- Que com adjudicatària del contracte de referència, ACCEPTA l’adjudicació
assumint els drets i obligacions dimanants de l’adjudicació i que d’acord amb el que
disposa l’article 159.6.g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector públic, la signatura de la present declaració comporta a tots els efectes la
formalització de la relació contractual entre ambdues parts.
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I, perquè així, consti, signa electrònicament el present document l’apoderat de
l’empresa.
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