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02. Condicions tipus de clàusules específiques administratives i tècniques
CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’EXECUCIÓ DE L’ENCÀRREC DE PROVISIÓ PER L’ADQUISICIÓ D'UN
VEHICLE
EN LA MODALITAT D’ARRENDAMEN AMB OPCIÓ DE COMPRA AMB DESTINACIÓ A
AQUESTA ENTITAT LOCAL.
Índex de condicions
Primera:

Règim jurídic

Segona:

Objecte de l’encàrrec

Tercera:

Durada de l’arrendament

Quarta:

Pressupost de la despesa

Cinquena:

Òrgan de contractació i Perfil de contractant

Sisena:

Adjudicació del contracte derivat

Setena:

Formalització del contracte derivat de l'encàrrec

Vuitena:

Termini i llocs de lliurament

Novena:

Recepció dels vehicles

Desena:

Modificació del contracte derivat de l'encàrrec

Onzena:

Control d'execució

Dotzena:

Responsable del contracte

Tretzena:

Pagament del preu

Catorzena:

Terminis de garantia

Quinzena:

Garantia del contracte

Setzena:

Recepció del contracte

Dissetena:

Exercici de l’opció de compra

Divuitena:

Liquidació del contracte

PRIMERA – RÈGIM JURÍDIC
Aquest encàrrec de provisió desenvolupa l’Acord marc pel subministrament de vehicles de serveis generals
destinats a les entitats locals relacionades en la clàusula quarta de plec de clàusules administratives
particulars de l’esmentat Acord marc (Exp. 2013.05) adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament
Local el 28 de gener de 2014 a les empreses BBVA Autorenting SA, Bansabadell Renting S.L.U i Northgate
España Renting Flexible, SA (a partir d’ara “l’Acord marc”).
En tot allò no previst en aquestes condicions específiques d’execució, administratives i tècniques, es regirà
pel què s’estableix en els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que
regulen l’Acord marc.
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Així mateix, ambdues parts queden sotmeses expressament en allò que correspongui al Text refós de la
Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14, de novembre (en
endavant TRLCSP), i restants normes de desenvolupament de la legislació de contractació administrativa.
Supletòriament s’aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret
privat.
SEGONA – OBJECTE DE L’ENCÀRREC
L’objecte de l’encàrrec de provisió és l’adquisició mitjançant la modalitat d’arrendament amb opció de
compra d'un vehicle destinat al serveis municipals de l'entitat local amb les característiques tècniques
addicionals que es detallen en l’Annex 1 d’aquestes condicions.
TERCERA – DURADA DE L’ARRENDAMENT
El termini de prestació de l’arrendament es fixa per un període de 5 anys a comptar des la data que es fixi
en la formalització de l’encàrrec de provisió.
Atenent la modalitat de l’objecte de l’encàrrec, arrendament amb opció de compra, s’estableix possibilitat de
pròrroga en els termes establerts en la clàusula setena de l’Acord marc pel que fa al període, de la meitat de
l’inicial, és a dir, un termini total de 30 mesos, el qual es podrà prorrogar per dos períodes de 15 mesos com
a màxim cadascun d’ells.
QUARTA – PRESSUPOST DE LA DESPESA
El pressupost màxim total de la despesa de l’encàrrec, exclòs l’IVA, és de 20.835,39 euros (4.375,43 en
concepte d’ IVA amb un tipus del 21%), el qual es desglossa per vehicle amb els preus unitaris de sortida
que es detallen de la següent forma
Vehicle tot terreny pick-up 4x4 amb reductora: Nissan navara 2.5dci 144CV FE DC
Dades a determinar per a la petició d’oferta:
-Vehicle, marca i model : Nissan navara 2.5dci 144CV FE DC
-Pressupost de licitació del vehicle: 25.210,82 Euros (IVA inclòs) – Preu de compra
-Quota de lloguer amb opció de 4 i 5 anys.
-Canon de manteniment.
-Durada del contracte: 5 anys
-Quilometratge a 5 anys: 90.000 KM.
-Preu abonament de quilòmetres no consumits
-Preu pagament de quilòmetres consumits en excès.
Existeix crèdit adequat i suficient en la partida 920/2040001 a l'exercic 2015. Així com el corresponent
certificat de despesa plurianual.
CINQUENA – ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ I PERFIL DE CONTRACTANT
L’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local.
Als efectes de donar publicitat d’aquelles comunicacions que estimi adients, en especial els acords
d’adjudicació dels encàrrecs de provisió, l’òrgan de contractació utilitzarà el perfil de contractant com a eina
de facilitar la publicitat de les seves actuacions en la matèria de la contractació administrativa.
SISENA – ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DERIVAT DE L'ENCÀRREC
Per tal de poder determinar l'oferta econòmicament mes avantatjosa, entre les rebudes de les tres empreses
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consultades, els criteris d'adjudicació que han de servir de base per a la selecció de l'empresa
subministradora del contracte derivat són els següents:
–

Millor oferta econòmica.

SETENA – FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE DERIVAT DE L’ENCÀRREC
Un cop notificada l’adjudicació de l’esmentat encàrrec, la formalització dels documents contractuals del
contracte derivat de l’encàrrec de provisió pel subministrament de vehicles de serveis municipals en la
modalitat d’arrendament (concretar amb o sense opció de compra), es realitzarà en un termini màxim de
deu dies hàbils a comptar des de la recepció de l`esmentada notificació.
VUITENA – TERMINI I LLOCS DE LLIURAMENT
L’empresa subministradora com adjudicatària de l’encàrrec lliurarà els béns objecte d’aquesta adquisició en
el termini de la seva oferta de 60 dies, el qual podrà ser minorat en l’oferta de provisió.
La consulta a les empreses adjudicatàries de l'Acord marc i la comunicació de l'adjudicació dels encàrrecs
de provisió a l’empresa adjudicatària es farà mitjançant correu electrònic, deixant constància en l’expedient
de la seva tramesa. El termini de lliurament dels encàrrecs de provisió començarà a comptar a partir del dia
següent al de la recepció de la notificació de l'adjudicació.
Els organismes o unitats destinatàries i els llocs de lliurament dels vehicles objecte d’aquest encàrrec de
provisió són els que es relacionen a l’annex 2.
NOVENA – RECEPCIÓ DELS VEHICLESLa recepció dels vehicles subministrats pel proveïdor serà efectuada mitjançant document que en tot cas
serà conformat per un representat de l’entitat local, el responsable del contracte i un representant de
l’empresa adjudicatària. La formalització del lliurament es realitzarà en el termes establerts en el plec de
prescripcions tècniques i la clàusula cinquanta-dosena del plec de clàusules administratives particulars,
ambdos documents de l’Acord marc.
DESENA – MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DERIVAT DE L’ENCÀRREC
En el supòsit que el nombre dels vehicles que es pretenen adquirir hagi estat determinat de forma estimativa
i es trobi condicionat a les necessitats de l’Administració, segons preveu l’article 9.3.a del TRLCSP,
s’entendrà que es produeix una modificació contractual no prevista en clàusula seixanta-unena del plecs
de clàusules administratives particulars de l’Acord marc quan l`import econòmic dels vehicles subministrats
en relació al preu d’adjudicació de l’encàrrec, o en el seu defecte al pressupost de despesa de l’encàrrec,
superi o minori en més o en menys un 20%. Si s’arriba a superar en més o en menys aquesta quantia
l’òrgan de contractació haurà de tramitar la formalització del corresponent contracte derivat mitjançant un
nou encàrrec de provisió amb la corresponent consulta a les tres empreses seleccionades en l'Acord marc.
ONZENA – CONTROL D’EXECUCIÓ
La recepció dels béns objecte d’aquest encàrrec i el control de l’execució, els durà a terme per la unitat de
l’entitat local competent, que haurà de vetllar per la correcta execució de l’encàrrec.
L’entitat local destinatària de l’encàrrec es reserva la facultat de retornar, en un termini màxim de 15 dies
naturals des de la data del lliurament, aquells vehicles en els quals les seves característiques no coincideixi
amb l’oferta efectuada en l’Acord marc per l’empresa adjudicatària.
DOTZENA – RESPONSABLE DEL CONTRACTE
Es nomenarà, d’acord amb l’article 52 del TRLCSP, un membre del personal al servei de l’entitat local i amb
la titulació adequada perquè actuï com a responsable del contracte derivat d'aquest encàrrec. Amb els
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mateixos requisits de capacitat, també podrà actuar com a responsable del contracte un contractista
administratiu de serveis, el qual podrà ser una entitat col·laboradora de l’administració degudament
acreditada, l’objecte de la qual es correspongui amb les funcions que hagi de desplegar al contracte, segons
l’objecte d’aquest i amb els límits que fixi la normativa reguladora d’aquestes entitats.
Les modificacions posteriors de la identitat del responsable del contracte es notificaran al contractista i seran
eficaces des de la data d’aquesta notificació. En cas d’urgència, el facultatiu podrà intervenir acreditant per
escrit la seva designació a l`inici de les actuacions de seguiment davant del contractista o de qualsevol altre
que pogués haver rebut la notificació.
Llevat que es disposi una altra cosa en les condicions de l’encàrrec, les actuacions posteriors del
responsable del contracte les podrà realitzar en qualsevol moment de l’execució i sense necessitat de
notificació prèvia al contractista.
El responsable del contracte disposarà durant la realització del subministrament de totes les atribucions no
reservades a l’òrgan de contractació i abastarà almenys els objectius i funcions següents:
a) Objectius:
- Garantir l’execució del contracte derivat de l’encàrrec.
- Precisar els termes d’execució.
- Comprovar el compliment de les normes a què se subjecta la prestació contractada.
- Constatar la comissió possible d’infraccions administratives o incompliments contractuals i traslladar la
seva noticia a l’autoritat que correspongui, prèvia comunicació a l’òrgan de contractació.
Verificar els actes de reconeixement d’obligacions, sens perjudici de les normes i actes generals
pressupostaris.
b) Funcions:
- Inspeccionar els béns i drets adscrits, afectes o vinculats al contracte derivat de l’encàrrec.
- Formular requeriments sobre correcció de deficiències del lliurament dels vehicles.
- Elevar a l’òrgan de contractació i a la direcció de l’execució del contracte, segons correspongui, la
iniciativa per a l’actuació de potestats administratives o la presa d’altres mesures.
- Conformar les factures i albarans acreditatius dels subministraments i serveis presentats per l’empresa
adjudicatària.
- Exigir al contractista qualsevol antecedent documental que esdevingui transcendent per a verificar el
compliment de les obligacions al seu càrrec.
- Desenvolupar i aplicar les instruccions que li adrecin l’òrgan de contractació o el titular del centre directiu
i el cap de la unitat administrativa responsables de l’execució del contracte.
- Realitzar un seguiment acurat dels treballs de manteniment del vehicle/s.
- Informar i conformar la facturació presentada per l’empresa adjudicatària de l’encàrrec.
- Participar en les comissions de recepció dels vehicles i del tancament del contracte derivat de l’encàrrec
de provisió.
Les ordres que el responsable del contracte adreci al contractista es podran instrumentar en un llibre
d’ordres el qual tindrà el format i característiques fonamentals que es determinin mitjançant resolució de
l’òrgan de contractació.
TRETZENA – PAGAMENT DEL PREU
El pagament del preu, a través de la domiciliació bancària que en resulti de l’ ofert del proveïdor, es
realitzarà d’acord amb el que disposa l’article 216 del TRLCSP, es farà per aquesta entitat local mitjançant
els crèdits disponibles en la partida esmentada en la clàusula quarta d’aquestes condicions, prèvia
presentació pel subministrador adjudicatari de les corresponents factures, amb periodicitat mensual, que
hauran de reunir els requisits establerts en l’article 72 del Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques aprovat pel Reial decret 1098/2001 de 12 d'octubre (en endavant RGLCAP) i
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comprendrà el següent escandall:
Preu vehicle: quota de lloguer mes/vehicle IVA inclòs; canon de manteniment mes/vehicle IVA inclòs; (i
abonament quilometres no consumits: euros/km excés més IVA i euros/km defecte més IVA en la darrera
factura de la mensualitat dels diversos períodes del contracte derivat)
Els/les contractistes que tinguin dret al cobrament davant l’Administració, podran cedir-lo amb les condicions
i requisits establerts a l’article 218 del TRLCSP.
CATORZENA – TERMINIS DE GARANTIA
El termini de garantia tècnica dels vehicles, en relació als objectes subministrats amb motiu d’aquesta
adquisició, és el de tot el període d’execució de l’arrendament inicial, i si s’escau, de les successives
prorrogues tal i com consta en la clàusula cinquanta del plec de clàusules administratives particulars de
l’Acord marc.
El termini de garantia de les condicions d'execució del contracte derivat de l’encàrrec és de dos mesos, a
comptar des de la data de l’acabament del contracte d’arrendament i quan s’escaigui de les corresponents
prorrogues, tal i com consta en l'esmentada clàusula cinquaanta del plec de clàusules administratives
particulars de l’Acord marc.
QUINZENA1 – GARANTIA DEL CONTRACTE
D’acord amb les previsions establertes en la clàusula vint-i-dosena del plec de clàusules administratives
particulars de l’Acord marc es dispensa de constituir la garantia definitiva d’aquest encàrrec. En aquest
sentit, les garanties del pagament de les penalitzacions i sancions per demora establertes en la clàusula
cinquanta-setena de l`esmentat plec i les indemnitzacions per resolució contractual es realitzarà d’acord
amb les estipulacions previstes en l’esmentada clàusula vint-i-dosena.
Si bé es podra determinar, a parer de l'entitat local, la constitució d'una garantia definitiva, en cap cas
s'establirà aquesta quan el preu d'adjudicació de l'arrendament fos inferior a 18.000,00 €.
SETZENA – RECEPCIÓ DEL CONTRACTE
La recepció del contracte derivat de l’encàrrec de provisió serà efectuada per aquesta entitat local mitjançant
acta de tancament de l’arrendament que comprendrà la devolució dels vehicles a l’empresa arrendadora. La
recepció es formalitzarà mitjançant acta que signaren un representant de l’òrgan de contractació, el
responsable del contracte i un representant de l’empresa proveïdora.
DISSETENA– EXERCICI DE L’OPCIÓ DE COMPRA
En els termes establerts en la clàusula cinquanta-unena del plecs de clàusules administratives particulars de
l’Acord marc l’exercici de l’opció de compra es podrà realitzar per aquesta entitat local d’acord amb els
valors residuals concretats en l’oferta de l’encàrrec de provisió presentada per l’empresa adjudicatària del
contracte derivat quan s'haguès establert en la petició d'ofertes de l'entitat local que l' encàrrec de provisió
de l'arrendament es licita amb opció de compra.
L’exercici de l’opció de compra per l’òrgan de contractació s’acordarà i comunicarà de manera fefaent amb
una antelació mínima de dos mesos a la data d’acabament del contracte d’arrendament.
DIVUITENA – LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE La liquidació del contracte derivat de l’encàrrec provisió serà efectuada mitjançant acord d’aquesta entitat
local on es determinarà el saldo a liquidar del contracte que correspongui a favor d´una o altre de les parts
1 És potestatiu constituir una garantia definitiva per un import del 5% del preu d’adjudicació del contracte derivat de
l’encàrrec de provisió.
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del contracte.

