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Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria

[FirmaDecreto]
DECRET D2017AJUN001351 03/11/2017
REF: Expedient número GSEC2017000062
Assumpte

Adjudicació del contracte de subministrament, per procediment obert, mitjançant
arrendament financer, d’una plataforma elevadora articulada automotriu i dos vehicles per
a la Brigada Municipal.
Municipal.
Relació de fets

1. Mitjançant Decret d’Alcaldia número 950, de data 11 de juliol de 2017, es va
acordar aprovar l’expedient de licitació del contracte de subministrament
mitjançant arrendament financer d’una plataforma elevadora articulada automotriu
(LOT 1 ) i de dos vehicles per a la Brigada Municipal (LOT 2), i aprovar el Plec de
Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques
regulador d’aquest contracte que consta a l’expedient, resultant el contracte d’una
durada de quatre anys.
2. Així mateix es va disposar l’obertura del procediment d’adjudicació mitjançant
procediment obert, essent el preu l’únic criteri de valoració, per tramitació ordinària
a l'empara d'allò establert a l'art. 150.3 f) del TRLCSP.
3. Un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes, el total d’empreses que van
presentar la seva proposta va ser el següent:
a) En relació al Lot 1: plataforma elevadora:
Registre

Data

Empresa

E2017005864 13/09/2017

Plataformas
Autopropulsadas
Mecano-Mar, SLU

E2017005890 14/09/2017

AFRON, SL

b) En relació al Lot 2: 2 vehicles:
Registre

Data

E2017005899 14/09/2017

Empresa
ARVAL SERVICE LEASE, SA

4. La mesa de contractació es va reunir el dia 25 de setembre de 2017, a les 13h, per a
l’obertura dels sobres 1 del Lot 1 i del Lot 2 i va acordar declarar vàlida la
documentació administrativa presentada.
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5. A continuació d’aquesta reunió, i en acte públic, es van obrir els sobres número 2
del Lot 1 i del Lot 2, i les proposicions econòmiques van ser les següents:
a) En relació al Lot 1: plataforma elevadora:

Empresa
Plataformas
SLU.

Proposició econòmica
Autopropulsadas

Mecano-Mar, 38.520€ més IVA

AFRON, SL

40.000€ més IVA

b) En relació al Lot 2: 2 vehicles:
Empresa

Proposició econòmica

ARVAL SERVICE LEASE, SA

27.768,96€ més IVA

6. Per part de l’arquitecte tècnic s’ha redactat un informe de valoració, amb el resultat
següent:
Lot 1
Empresa

1.

Import total
del concurs
sense IVA

Import ofert

Baixa Puntuació

Afron, SA.

40.500€

40.000€

1,23%

96,3

Plataformas Autopropulsadas
Mecano-Mar, SLU.

40.500€

38.520€

4,889%

100

sense IVA

Lot 2
Empresa

Arval Service Lease SA

Import total del
concurs sense
IVA
36.000€

Import ofert

Baixa Puntuació

sense IVA
27.768,96€ 22,864%

100

7. La mesa de contractació es va reunir en data 27 de setembre de 2017 i va acordar
proposar a l’òrgan de contractació que adjudiqués el contracte se subministrament
de la plataforma elevadora a l’empresa PLATAFORMAS AUTOPROPULSADAS
MECANO-MAR, SLU, per un import de 38.520€ més IVA, per ser l’oferta que
havia obtingut una major puntuació i el dels dos vehicles a l’empresa ARVAL
SERVICE LEASE, SA, per un import de 27.769,96€ més IVA, que era l’única que
s’havia presentat.
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8. Per tal de poder adjudicar els contractes es va requerir a les empreses que
presentessin la documentació que determina l’article 23 del Plec de clàusules
Administratives Particulars. L’empresa Arval Service Lease, SA va presentar-la en
data 16 d’octubre de 2017 i l’empresa Plataformas Autopropulsadas Mecano-Mar,
SLU ho va fer parcialment en data 20 d’octubre de 2017, i la va completar en data
31 d’octubre de 2017, després d’haver estat requerida per aportar la documentació
que faltava.
9. En relació al compliment de la clàusula 12 dels plecs, els adjudicataris de cada lot
han abonat les despeses de publicitat de manera proporcional mitjançant
transferències de data 9 d’octubre de 2017.
Fonaments de dret

Art. 9 del TRLCSP relatiu al contracte de subministraments.
Disposició addicional segona, apartat 1er, del TRLCSP i l’article 53.1.o) del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
Resolució

1. Adjudicar a l’empresa Plataformas Autopropulsadas Mecano-Mar, SLU el contracte de
subministrament mitjançant arrendament financer durant quatre anys d’una plataforma
elevadora articulada automotriu (LOT 1 ), per un import de 38.520€ més IVA, amb una
quota mensual de 802,50€ més IVA.
2. Adjudicar a l’empresa Arval Service Lease, SA el contracte de subministrament
mitjançant arrendament financer durant quatre anys de dos vehicles per a la Brigada
Municipal (LOT 2), per un import de 27.768,96€ més IVA, amb una quota mensual de
578,52€ més IVA.
3. Publicar aquest Decret en el Perfil del Contractant.
4. Notificar aquesta resolució a les empreses interessades.
5. Comunicar aquesta resolució al Departament de Tresoreria i Intervenció i a Serveis
Tècnics.
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