MC2018040CNTSE028

RESOLUCIÓ DE PRESIDENCIA

Antecedents de fet:
Tipus de contracte: serveis
Objecte del contracte: Millora dels vehicles Ecorail.
Procediment de contractació: obert simplificat
sumari

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV LOT 1: 45223000-6 Trabajos de construcción de estructuras- 45255400-3
Trabajos de montaje.
Codi CPV LOT 2: 45310000-3 Trabajos de instalación eléctrica.
Codi CPV LOT 3: 34430000-0 Bicicletas.
Valor estimat del contracte: 22.652,48€
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 22.652,48€ IVA%: 4.757,020€
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 27.409,50€
Durada de l'execució màxima LOTS:
LOT1: entre 20/11/2018 i 17/12/2018
LOT2: entre 13/12/2018 i 13/12/2018
LOT3: 13/11/2018

Durada màxima:
Durada màxima:
LOT1: 17/12/2018.
LOT2: 13/12/2018.
LOT3: 13/11/2018.

Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta
en la Legislació aplicable procedint la seva aprovació pel President, de conformitat amb la
Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Sent les ofertes presentades i complint amb les condicions que figuren en la seva oferta i les
que es detallen en els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques.

RESOLC
Primer. Adjudicar el contracte de serveis per a la millora dels vehicles Ecorail en les
condicions que figuren en la seva oferta i les que es detallen en els plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques a:

MC2018040CNTSE028

ADJUDICATARI

PREU

Mecànica Industrial Castellgalí SL

LOT 1

7.423,11€

Manresana de serveis amb bicicleta SCCL (F-65626749)

LOT 2

15.901,43€

LOT 3

4.084,96€

Segon. Aprovar la despesa corresponent:

Exercici

Aplicació pressupostària

Import

2018

432 62000

27.409,50 euros

Tercer. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.
Quart. Designar com a responsable del contracte a Susana Gomila Sans.

Cinquè. Notificar als adjudicataris, la present Resolució i formalitzar els contractes
mitjançant la signatura d’acceptació pel contractistes de la resolució d’adjudicació.
Sisè. Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en termini no
superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el contingut contemplat en
l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Setè. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del
contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el
desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.
Sant Joan de Vilatorrada, data de signatura electrònica

El president

CPISR-1 C Firmado
digitalmente por
C ALBERT
ALBERT CPISR-1
MIRALDA
MIRALDA SELLARES
Fecha: 2018.11.23
SELLARES 12:37:22 +01'00'
Albert Miralda i Sellarès

En dono fe,
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