Ajuntament de

Riudarenes

Acord aprovació de l'oferta de l'empresa SABADELL RENTING, sobre l'encàrrec de provisió
d'un vehicle Nissan Navara 2.5 Dci 144 CV de serveis municipals mitjançant el
subminitrament en la modalitat d'arrendament amb opció de compra destinat als serveis
d'aquesta entitat local.
ANTECEDENTS
El 28 de gener de 2014 el Consorci Català pel Desenvolupament Local va adjudicar l’Acord marc
pel subministrament de vehicles de serveis municipals en la modalitat d’arrendament (concretar si
és amb o sense opció de compra) a les empreses BBVA Autorenting SA, Bansabadell Renting
S.L.U. i Northgate España Renting Flexible, SA.
La formalització del contracte amb l’empresa adjudicatària es va signar per les dues parts segons
consta en el document que figura en l’expedient d’aquest acord.
Aquesta entitat local en data 6/10/2014 va aprovar l’acord pel subministrament en la modalitat
d’arrendament amb opció de compra d'un vehicle marca Nissan Navara 2.5. necessaris per la
millor prestació dels serveis municipals de l’àmbit territorial de la seva competència en el termes i
condicions establerts en l’Acord marc aprovat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local, per
la qual cosa va realitzar consulta a les tres empreses adjudicatàries de l'Acord marc, bbva
autorenting s.a., bansabadell renting s.l.u. i northgate españa renting flexible, s.a. havent resultat
seleccionada al haver presentar l'oferta econòmicament més avantatjosa SABADELL RÉNTING.
En data 23 d'octubre de 2014 SABADELL RÉNTING va presentar la corresponent acceptació de
realitzar l’encàrrec de provisió en els termes, condicions i preus que consten en la seva oferta que
resta integrada al present acord com document adjunt número 1.
FONAMENTS DE DRET
1. Article 198.4 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial decret
Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel que fa a la regulació dels acords marc i el seu
desenvolupament quan l’adjudicació s’hagi realitzat a favor de diversos empresaris.
2. Clàusules quaranta-tresena a cinquanta-unena del Plec de clàusules administratives particulars
que regula el contracte de subministrament de vehicles de serveis municipals mitjançant la
modalitat d’arrendament amb opció de compra on s’estableix les condicions i requisits en que les
entitats locals destinatàries de l’Acord marc poden realitzar encàrrecs de provisió amb subjecció a
les clàusules administratives particulars de l’Acord marc, les condicions específiques dels
encàrrecs i les instruccions que per la seva interpretació doni al contractista l’Administració.
3. Les competències de contractació de l'ajuntament de Riudarenes per a imports inferiors al 10%
del pressupost ordinari corresponen a l'alcalde, el qual les ha delegat a la Junta de Govern Local.
En conseqüència la Junta de Govern Local per unanimitat de tots els membres assistents adopta
els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR, l’adquisició a l'empresa SABADELL RÉNTING del vehicle de referència en
la modalitat d’arrendament amb opció de compra, segons les condicions específiques d’execució
de l’encàrrec aprovades en data 6 d'octubre de 2014 i d’acord amb l'escandall de preus que cons-
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ta en l'oferta de l'esmentada empresa.
Segon.- COMUNICAR als licitadors consultats la classificació de les ofertes amb la corresponent
motivació i detall de l'adjudicació, en els termes assenyalats a l'article 151.4 del TRLCSP, tal com
consta en el document que figura com a Annex 1d'aquest acord.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a Sabadell Renting en quan adjudicatària del contracte derivat l’encàrrec de provisió als efectes del seu coneixement i per tal que realitzi en un termini de 10
dies hàbils la formalització de l`esmentat contracte derivat mitjançant la signatura del corresponent
document contractual.

