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Document: 269562/2021

Informe per sol·licitar l’adquisició de 5 camions per a la Brigada d’Obres i de Parcs i Jardins
mitjançant contractació basada de l’Acord marc de subministrament de maquinària tècnica
de l’ACM (Exp. 2018.04)

Antecedents
La Brigada de Parcs i Jardins sol·licita la compra del següent camió mitjançant informe adjunt a
l’expedient núm. 258667/2021 de data 30/07/21, com a conseqüència de l’entrada en vigor de
les restriccions de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) i en haver de substituir vehicles que no
compleixen amb els requeriments ambientals:
LOT
19

CAMIÓ

MODIFICACIONS

ACCESSORIS
Tendal especial per tapar càrrega amb anclatges

Isuzu L35 amb bolquet i grua No

Rotatiu de llums led ambre amb instal·lació

En la mateixa situació es troba la Brigada d’Obres que sol·licita la compra dels següents
camions mitjançant informe adjunt a l’expedient núm. 31249/2021 de data 4/08/21:
LOT

CAMIÓ

MODIFICACIONS

17

Isuzu L35 amb grua (caixa oberta i grua)

No

17

Isuzu L35 amb grua (caixa oberta i grua)

Sense grua

20

Isuzu L35 Plataforma (plataforma elevadora) No

22

Isuzu P65 Foima

ACCESSORIS
Enganxall especial ISUZU
Homologació especial enganxall
No
No

Sense grua

Enganxall especial ISUZU

Caixa oberta

Homologació especial enganxall

Porta basculant elevadora

Procediment
L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en data 16 de maig de 2016, va aprovar l’adhesió al
sistema d’adquisició centralitzada amb destinació als ens locals de Catalunya que l’ACM
conjuntament amb el Consorci Català pel desenvolupament local, té constituït mitjançant
Decret d’Alcaldia núm. 1026/2016.

Per tal d’aconseguir un millor preu d’aquest contracte, per volum agregat d’economia d’escala
i per l’estalvi de procediment amb la reducció dels terminis marcats en el procediment
administratiu, sol·licitem la tramitació de la contractació basada de l’Acord Marc de
subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.04).
Adjuntem a l’expedient la formalització, de data 1 d’octubre de 2020, de l’Acord marc
actualment vigent amb els únics adjudicataris dels lots sol·licitats:
-

Lots 17, 19 i 22: ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS S.L.”, amb el NIF B08633950
Lot 20:
BILBOTRUCK, S.L. amb el NIF B95734018

En aplicació de la clàusula 49 del PCAP de l’Acord Marc, i tal i com preveu l’art. 221.3 de la
LCSP, hem sol·licitat a les empreses úniques adjudicatàries de cada lot, que complementin la
seva oferta especificant unes modificacions i accessoris que en cap cas modifiquen l’objecte
del contracte.
Adjuntem a l’expedient totes les ofertes econòmiques presentades. El següent quadre és el
resum de les mateixes:

LOT

CAMIÓ

Modificacions
del preu

Oferta
adjudicatari

MODIFICACIONS

ACCESSORIS

17

Isuzu L35
amb grua
(caixa
oberta
i
grua)

No

Enganxall
especial
ISUZU
Homologació
especial
enganxall

ROMAUTO
GRUP

37.595 €

Afegir
accessoris

39.921,00 €

8.383,41 €

48.304,41 €

17

Isuzu L35
amb grua
(caixa
oberta
i
grua)

Sense grua

No

ROMAUTO
GRUP

37.595 €

Treure grua

31.065,10 €

6.523,67 €

37.588,77 €

ROMAUTO
GRUP

38.299 €

Afegir
accessoris

41.104,91 €

8.632,03 €

49.736,94 €

BILBOTRUCK

No

55.311,30 €

11.615,37 €

66.926,67 €

Modificacions
+ accessoris

48.756,78 €

10.238,92 €

58.995,70 €

19

Isuzu L35
amb
bolquet
i
grua

No

Tendal
especial
per
tapar càrrega
amb anclatges
Rotatiu
de
llums
led
ambre
amb
instal·lació

20

Isuzu L35
Plataforma
(plataforma
elevadora)

No

No

Sense grua
22

Isuzu P65
Foima

Caixa oberta

Enganxall
especial
ISUZU
Homologació
especial
enganxall

Adjudicatari

Preu
adjudicat
(sense
modificacions
ni accessoris)
sense IVA

ROMAUTO
GRUP

55.311,30 €

73.555 €

IVA

Preu total

Porta
elevadora

RC TOTAL 261.552,50 €

Adjuntem a l’expedient el document comptable RC per tal d’acreditar la consignació
pressupostària per 261.552,50 € imputada a l’aplicació “Adquisició vehicles Serveis Urbans” de
l’exercici actual 2021 i amb la codificació 40224005.20300.16900.6240000.

Sol·licito:


Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Cugat a l’Acord marc de subministrament de
maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a
les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.04), segons la clàusula 7 del PCAP on s’especifica
que aquest Acord marc requereix d’una adhesió específica.



Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària dels Lots 17, 19 i 22, ROMAUTO GRUP
CONCESSIONARIS S.L., amb NIF B08633950 dels següents 4 camions i complements:
LOT

CAMIÓ

MODIFICACIONS

17

Isuzu L35 amb grua (caixa
No
oberta i grua)

17

Isuzu L35 amb grua (caixa
Sense grua
oberta i grua)

19

Isuzu L35 amb bolquet i
No
grua

22

Isuzu P65 Foima

ACCESSORIS
Enganxall especial ISUZU
Homologació especial enganxall
No
Tendal especial per tapar càrrega amb anclatges
Rotatiu de llums led ambre amb instal·lació

Sense grua

Enganxall especial ISUZU

Caixa oberta

Homologació especial enganxall

Porta elevadora



Aprovar l'autorització i disposició de la despesa a favor de ROMAUTO GRUP
CONCESSIONARIS S.L. per un import total de 160.847,79 € (IVA no inclòs) segons factures
pro forma adjuntes a l’expedient, més un 21% d’IVA (33.778,04 €), per un total de
194.625,83 € (IVA inclòs) que s’imputarà, dins del pressupost municipal de l’any 2021, a
càrrec de l’aplicació pressupostària 40224005.20300.16900.6240000 “Adquisició vehicles
Serveis Urbans”.



Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària del Lot 20, BILBOTRUCK, S.L. amb el NIF
B95734018 d’un camió Isuzu L35 amb plataforma elevadora.



Aprovar l'autorització i disposició de la despesa a favor de BILBOTRUCK, S.L. per un import
de 55.311,30 € (IVA no inclòs), més un 21% d’IVA (11.615,37 €) i un import total de
66.926,67 € (IVA inclòs), segons oferta econòmica adjunta a l’expedient. Despesa
imputada, dins del pressupost municipal de l’any 2021, a càrrec de l’aplicació
pressupostària 40224005.20300.16900.6240000 “Adquisició vehicles Serveis Urbans”.



Notificar l’adopció d’aquest acord a les empreses adjudicatàries, al CCDL (Carrer València,
231, 6ª, 08007, Barcelona) i a l’ACM (preferentment per e-notum al NIF G66436064 i
correu electrònic centraldecompres@acm.cat ), així com als departaments de
Comptabilitat i Compres, i donar-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.
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