DOCUMENT DE FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I
INSTAL.LACIÓ DE LLITS DESTINATS A LA RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA “EL
VILAR” DE LA SELVA DEL CAMP
Reunits a la Selva del Camp, a les 12:00 hores del dia 21 de maig de 2018
D'una part, el Sr. JOSEP MASDEU ISERN de qui s’ometen les dades personals
perquè actua en la seva condició d’Alcalde de l'Ajuntament de la Selva del Camp,
assistit del Secretari de la Corporació Sr. Josep Rofes i Llorens, que dóna fe de l'acte.
D'altra part el Sr. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ MARCOS amb D.N.I. 11814930-Z ,
actuant en nom i representació de LINET IBERIA SA amb C.I.F. núm. B85235430 amb
domicili a l'efecte de notificacions al carrer Bruselas, núm. 8 de Las Rozas (Madrid)
(codi postal 28232)

La finalitat del present acte és la de procedir a la formalització del contracte del
SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE LLITS DESTINATS A LA RESIDÈNCIA I
CENTRE DE DIA “EL VILAR” DE LA SELVA DEL CAMP

Aquesta adjudicació va ser aprovada per Acord de la Junta de Govern Local de
data 8-5-2018, acord que literalment diu:
<< ACORD D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I
INSTAL.LACIÓ DE LLITS DESTINATS A LA RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA “EL
VILAR” DE LA SELVA DEL CAMP
En data 17-4-2018 la Junta de Govern va acordar aprovar la relació classificada i
valorada del contracte de subministrament i instal·lació de llits destinats a la residència
i centre de dia “El Vilar” de la Selva del Camp, la qual és la següent:
Relació classificada de les proposicions:
Núm. Ordre

Empresa

PUNTUACIÓ
OBTINGUDA

1
2
3

LINET IBERIA SL
INDUSTRIAS HIDRÁULICAS PARDO
HILL-ROOM IBERIA SL

95,03
89
87,15

Essent l’oferta més avantatjosa l’oferta presentada per l’empresa LINET IBERIA SL,
amb el CID B85235430, pel preu de 75.950,00 € (IVA exclòs del preu).

En la mateixa junta es va acordar requerir a l’empresa LINET IBERIA SL, per tal que,
en el termini màxim de deu dies hàbils, comptats des de la recepció d’aquesta
notificació:
- acrediti la possessió i validesa dels documents exigits per a prendre part en la
licitació,
- aporti la documentació acreditativa d’estar al corrent en el pagament de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social,
- acrediti que ha constituït la garantia definitiva per un import de 3.797,50 €
Fer advertiment exprés que, de no complimentar-se adequadament l’anterior
requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat l’oferta, i en
tal cas, es procedirà a demanar la documentació al següent licitador, per ordre de
classificació.
Atès que el 27-4-2018 l’empresa LINET IBERIA SL ha presentat la documentació
requerida, així com la garantia.
2. FONAMENTS DE DRET
Legislació aplicable:
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei
de contractes del sector públic (TRLCSP).
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic

S’ACORDA:
PRIMER.- Adjudicar el contracte de subministrament i instal·lació de llits destinats a la
residència i centre de dia “El Vilar” de la Selva del Camp a l’empresa LINET IBERIA
SL, amb el CIF B85235430, pel preu de 75.950,00 € (IVA exclòs del preu).
SEGON.- Requerir a l'empresa LINET IBERIA SL, perquè en el termini màxim de 15
dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, procedeixi a
formalitzar el corresponent contracte administratiu.
TERCER.- Notificar aquest acord als licitadors que han participat en el procés de
contractació, amb indicació dels recursos procedents.
QUART.- Donar la publicitat reglamentària a aquest acord, amb el contingut mínim
establert a l’article 151.4 TRLCSP.>>

I reconeixent-se ambdues parts competència i capacitat per a formalitzar el present
document

OTORGUEN
PRIMERA. El Sr. Miguel Angel López Marcos es compromet a la realització contracte
de SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE LLITS DESTINATS A LA RESIDÈNCIA I
CENTRE DE DIA “EL VILAR” DE LA SELVA DEL CAMP d’acord amb el plec de
clàusules administratives, que figuren en l'expedient, documents contractuals que
accepta incondicionalment i sense reserva alguna i del que deixa constància signant
en aquest acte la seva conformitat en ell.
SEGONA. El preu del contracte és de 75.950,00 € més IVA.
TERCERA El Sr. Miguel Angel López Marcos en representació de l'empresa LINET
IBERIA SL, presta la seva conformitat al Plec de Condicions que és document
contractual, signant-lo en aquest acte i se sotmet, per a quan no es trobi en ell
establert als preceptes del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, el Reial decret
817/2009, de 8 de maig, de Contractes del Sector Públic, i el Reial decret 1098/2001,
de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de
les Administracions Públiques, articles vigents després de l'entrada en vigor del Reial
decret 817/2009, en tot el que no s'oposi al del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre;
supletòriament s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en defecte
d'això, les normes de dret privat.
El present contracte s'estén en dos exemplars i a un únic efecte, en el lloc i
data al principi esmentats.
L’Alcalde,
Josep Masdeu Isern

En representació de l’empresa
LINET IBERIA SL
Miguel Angel López Marcos

El Secretari,
Josep Rofes Llorens

