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Hisenda
Servei d'aprovisionaments, contractació i patrimoni.
Exp. BM 0247/2018

DECRET
Atès que per Decret núm. 2019007762 del Regidor delegat de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Generals, de data 2 de maig de 2019, es va resoldre iniciar l’expedient per a
la contractació de l'adquisició d'emissores portàtils digitals Tetra i els seus carregadors,
per al Servei de la Guàrdia Urbana de Reus, connectades a la xarxa Rescat de la
Generalitat de Catalunya, així com el seu manteniment.
Atès que per Decret número 2019008714 del Regidor delegat de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Generals, de data 16 de maig de 2019, es va aprovar el plec de clàusules
administratives i tècniques particulars, que regiria aquesta licitació, amb un valor
estimat del contracte de 42.544,58 euros (més l’IVA que li correspongui) i amb un
pressupost base de licitació de 5.478,94 euros (IVA inclòs).
Atès que és un contracte mixt de subministraments i serveis a l’empara de l’article 18
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen 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 (en endavant, LCSP).
Atès que procedeix utilitzar el procediment obert, no subjecte a regulació harmonitzada
i amb varis criteris d’ adjudicació, a l'empara dels articles 21, 131, 156 i 158 de la LCSP.
Atès que a la present licitació s’ha presentat una única oferta per part de l’empresa
ZENON DIGITAL RADIO, S.L.U.
Atès que en data 14 de juny de 2019, la mesa de contractació va procedir a la
qualificació de la documentació general sobre A, presentada pel licitador i seguidament
es va fer l'obertura del sobre B que contenia la documentació a valorar mitjançant
criteris d’adjudicació subjectes a judici de valor.
Atès que en data 9 d’agost de 2019, la mesa de contractació va procedir a donar
compte del resultat de la valoració de la documentació presentada pel licitador admès,
a valorar mitjançant criteris d'adjudicació basats en judici de valor, segons informe
tècnic emès pel Sotsinspector de la Guàrdia Urbana, de data 2 d’agost de 2019, i acte
seguit es va procedir a l’obertura del sobre C, que conté la documentació a valorar
mitjançant criteris de quantificació automàtica.
Vista la proposta feta per part de la mesa de contractació, en data 5 de setembre de
2018, a favor de l'empresa ZENON DIGITAL RADIO SL. de conformitat amb l'informe
tècnic emès pel Sotsinspector de la Guàrdia Urbana, de data 4 de setembre de 2019.
Vist el que disposen els articles 107 i 150 de la LCSP i la clàusula quinzena del plec en
relació a la garantia definitiva i al requeriment que s'ha de fer a l'empresa proposada
com a adjudicatària.
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Vist que s'ha de constituir una garantia definitiva del 5% del preu final ofert (IVA
exclòs), segons el que disposa l’article 107 de la LCSP i l'apartat L del quadre de
característiques del contracte que consta al plec de clàusules administratives
particulars.
En ús de les competències que em confereix la disposició addicional segona apartat
primer de la LCSP,
HE RESOLT:
1. REQUERIR a l'empresa ZENON DIGITAL RADIO SL. per tal que en el termini màxim
de 10 dies hàbils, a comptar des del següent a la notificació de la present resolució,
presenti:
-La documentació que disposa la clàusula
administratives i tècniques particulars.

quinzena del

plec de clàusules

-La garantia definitiva equivalent al 5% del preu final ofert (40.848,00, IVA exclòs,
desglossant en 35.700 euros, preu del subministrament, i 5.148 euros, cost total
manteniment), és a dir, per un import de 2.042,40 €.
En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en
el termini assenyalat, o bé, en el termini per esmenar que doni la mesa de
contractació, s’entendrà que l’empresa i/o persona física licitadora ha retirat la seva
oferta.
Podeu fer el tràmit telemàticament mitjançant la Seu electrònica de www.reus.cat, o
en el següent enllaç:
https://seu.reus.cat/seu/carpetaCiutadana/tramit/21801
Contra aquest decret no procedeix interposar cap tipus de recurs, atès que es
tracta d’un acte de tràmit no qualificat.
Ho mana i signa la regidora delegada de l'Àrea d'Hisenda en virtut de les
competències delegades per Decret de l'Alcaldia de data 5 de juliol de 2019 (BOPT,
de 19 de juliol de 2019), a la ciutat de Reus, el dia que consta en la diligència de
registre.
El secretari general, per delegació de
La regidora delegada de l'Àrea d'Hisenda signatura
El vicesecretari
Maria Luz Caballero Gabas

Josep M. Sabaté Vidal

Aquest document és còpia autèntica del decret número 2019014705 de data 10 de
setembre de 2019 de conformitat amb l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
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procediment administratiu comú de les administracions públiques.
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