
Resolució d’aprovació d’inici de l’expedient, autorització de la despesa i sol·licituds
d’ofertes

En data, 31 d’octubre de 2016, per Decret de Batlia 398, es va aprovar la següent Resolució:

«Atès la convocatòria de subvencions per ajudes 2016-2017 a les Corporacions Locals de Mallorca
per  a  l’adquisició  de  vehicles  100%  elèctrics  per  a  la  prestació  de  serveis  de  competència
municipal (BOIB núm. 99 de 4 d’agost de 2016).

D'acord  amb  la  disposició  addicional  segona  del  TRLCSP,  el  Batle  de  Selva  és  l'òrgan  de
contractació d'aquest contracte de subministrament pel que fa a la quantia.

D'acord amb l'art.  109 del TRLCSP i  73 del RGLCSP, es justifica la necessitat de la celebració
d'aquest contracte, atesa la necessitat de disposar d’un vehicle més per als serveis comunitaris
respecte a les funcions i tasques pròpies de la Brigada municipal.

El pressupost de la present licitació és de 30.000'00 €, el 21% d’IVA inclòs.

La classificació exigida és la següent: no s'exigeix classificació al contractista. 

També s'inclou a l'expedient, el plec de clàusules administratives particulars.

Per tant, d'acord amb l'article 121 del TRLCSP, es requereix l'aprovació per part de Resolució de
Batlia (òrgan de contractació) de l'inici, així com dels plecs i despesa, per incorporar en l'expedient
aquesta documentació la qual es prescriu en l'article 138 del RGLCSP.

Així, d'acord amb els art. 109 i 110 TRLCSP, el Batle RESOL:

1. Aprovar la iniciació de l'expedient relatiu al subministrament de vehicle elèctric per import de
30.000'00  €  (IVA  inclòs),  mitjançant  procediment  negociat  sense  publicitat,  d'acord  amb  els
articles 170 i 173 del TRLCSP.
2. Aprovar l'expedient per a la contractació del subministrament esmentat i el plec de clàusules
administratives particulars.

3. Autoritzar la despesa de 30.000,00 euros, com a total del valor estimat del contracte IVA inclòs.

4.- Sol·licitar ofertes a les següents empreses per part de l'òrgan de contractació:

- Auto Vidal amb domicili al carrer Gran Via Asima, 24 (CP 07009 de Palma)

- Autos Nigorra SL amb domicili al carrer Gran Via Asima, 4 (CP 07009 Palma)

- Automoviles Coll amb domicili al carrer Gran Via Asima, 16 (CP 07009 Palma)»

Selva, 31 d'octubre 2016

El batle                                                                       
Joan Sastre Coll                                                             


