A la Seu del Consell Comarcal del Tarragonès, a data de signatura electrònica.
I.- Reunits
D’una part, el Sr. Daniel Cid Ricote, president del Consell Comarcal del Tarragonès,
que actua en representació legal del mateix, l'art. 13 del D. L. 4/2003 de novembre,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre Organització Comarcal.
I d’altra part Oscar López Gombau major d'edat, proveït de D.N.I. núm. 40843448W que actua en representació de l'empresa SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA,
amb CIF A25027145 i domiciliada al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari Edf
H1 2º-A a Lleida segons poders de l’escriptura pública que figura a l’expedient
administratiu, manifestant que els poders conferits no li han estat revocats.
El senyor Josep Gómez Belluga, secretari del Consell Comarcal del Tarragonès, que
dona fe, en ús de les atribucions que em confereix l'art. 113-6ª del Text Refós de les
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.
II.- Antecedents administratius
Primer. - Que per acord de la Junta de Govern de 25 de setembre de 2018 es van
aprovar el Plec de condicions administratives particulars i el Plec de condicions
tècniques que han de regir, mitjançant procediment obert simplificat, la contractació
de subministrament del material necessari per tal de renovar, adaptar i modernitzar
les noves tecnologies en l’àmbit informàtic a tots els departaments del Consell
Comarcal del Tarragonès i ajuntaments de la comarca i ampliar el sistema d’accés a
les dades i la interoperabilitat a tota la xarxa de serveis socials del Consell amb la
màxima seguretat i protecció de dades – 2/NT/2018.
Segon. - Que complerts tots els tràmits que estableix la legislació vigent, per acord
de la Junta de Govern de 12 desembre de 2018 es va adjudicar el LOT 1 – Ordinadors,
impressores i llicències, del present contracte de subministrament de material pel
Consell Comarcal del Tarragonès, a l’empresa SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA
amb CIF A25027145, per un import de 36.016,17€ + 7.563,40€ d’IVA
Aquesta adjudicació i l’esmentat preu s’ajusta al què prescriu el plec de condicions
particulars i tècniques del procediment d’adjudicació i l’oferta presentada.
Tercer. - Que amb Carta de pagament de data 7 de desembre de 2018 i mitjançant
aval de la Compañía Española de Seguros y Reaseguros de Crédito y Caución S.A.,
l’adjudicatari ha constituït la garantia definitiva per un import de 1.800,80€.
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I certificat del RELI acreditatiu següent:
a) Solvència econòmica i financera.
Declaració signada i segellada relativa a la xifra de negocis global realitzats per
l’entitat, en quant a aquesta activitat, els últims tres anys. També podran acreditarla per qualsevol altre documentació prevista a la Llei de Contractes del Sector Públic.
b) Solvència tècnica
Relació signada i segellada dels serveis de característiques anàlogues efectuats en
els tres darrers anys indicant el seu import, dates, i destinació pública o privada.
c) La documentació justificativa d’estar al corrent de les obligacions fiscals amb
l’Agència Tributària, la Generalitat de Catalunya i de la Seguretat Social
III.- Clàusules del contracte
Primera. - En aquest acte el president del Consell Comarcal del Tarragonès
l’adjudicatari formalitzen el contracte de serveis de referència obligant-se al fidel
exacte compliment del mateix, d’acord amb el Plec de prescripcions particulars
tècniques del contracte, i per la quantitat ofertada per l’adjudicatari i els annexes
documentació que figura en l’oferta del contractista en l’expedient administratiu.

i
i
i
i

Segona. - La garantia o garanties constituïdes respondran del compliment del
present contracte.
S’ha presentat tots els documents requerits abans esmentats que s’han considerats
conformes per la Secretaria.
IV. Documents annexos
S’incorporen adjunts a aquest contracte, formant-ne part integrant, els següents
documents.
•

Document núm. 1

Plec de clàusules administratives particulars

•

Document núm. 2

Plec de prescripcions tècniques particulars.

•

Document núm. 3

•

Document núm. 4

•

Document núm. 5

Proposició de criteris que depenen d’un judici de valor del
contractista
Proposició de criteris avaluables automàticament del
contractista.
Resolució administrativa d’adjudicació.

•

Document núm. 6

Garantia definitiva.
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I per a constància d’això, s’estén el present contracte per duplicat exemplar, trobat
conforme, inclosos els documents incorporats diligenciats per la secretaria, per
ambdues parts, signants amb mi, el secretari, que en dono fe.

El Consell Comarcal del Tarragonès
El president

Per SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA
Oscar López Gombau
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