Exped. núm.: 2021.241.0.4938
RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
Subministrament d’equips audiovisuals i tauletes tàctils
Antecedents:
En data 4 de novembre del 2021 el president de l’Institut Municipal d’Ocupació
Salvador Seguí aprovà els plecs de clàusules administratives particulars i
tècniques per a la contractació del subministrament d’equips audiovisuals i
tauletes tàctils, amb un pressupost màxim de 8.372,16 € més 1.758,15 € d’IVA
(21%) i un import total de 10.130,31 €. IVA Inclòs
Fets:
En data 15 de novembre del 2021 s’ha rebut oferta de les empreses:


Lot 1: sense ofertes



Lot 2: Servicios Microinformàtica SA, amb CIF A25027145



Lot 3: Servicios Microinformàtica SA, amb CIF A25027145

En data 23 de novembre es realitza l’avaluació de les ofertes presentades dins el
termini previst i d’acord amb els requisits especificats en els Plec de Clàusules
Administratives i tècniques. La valoració es fa d’acord amb els criteris
d’adjudicació avaluables automàticament recollits en el Plec de Clàusules
Administratives Particulars aprovat a l’efecte i aplicable als tres lots:
Vist l’informe tècnic del responsable de la Secretaria Tècnica de l’IMO de data 23
de novembre del 2021, en el que es proposa:
1. Declarar desert el Lot 1, Equips de comunicació audiovisual, per la no
presentació de cap oferta d’acord amb els requisits especificats en els Plec de
Clàusules Administratives i tècniques.
2. Adjudicar el Lot 2, Tauletes tàctils, a l’empresa Servicios Microinformática SA,
amb CIF A25027145, per un import de 1.121,7 €, més 235,56 € d’IVA (Total
1.357,26 €), d’acord amb la seva oferta econòmica i tècnica.
3. Adjudicar el Lot 3, Projectors, a l’empresa Servicios Microinformática SA, amb
CIF A25027145, per un import de 3.137,2 €, més 658,81 € d’IVA (Total
3.796,01 €), d’acord amb la seva oferta econòmica i tècnica.
Atès que l’empresa Servicios Microinformàtica SA, amb CIF A25027145, ha
presentat dins el termini establert la documentació requerida, d’acord amb allò
que estableix l’art. 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
Sector Públic.
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Fonaments de dret
Article 10 dels estatuts de l’Institut Municipal d’Ocupació Salvador Seguí, sobre
les competències de la Presidència.
L'art. 16 i 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector
Públic.
Per tot, RESOLC:
1r.- Declarar desert el Lot 1, Equips de comunicació audiovisual, per la no
presentació de cap oferta d’acord amb els requisits especificats en els Plec de
Clàusules Administratives i tècniques.
2n.- Adjudicar a l’empresa Servicios Microinformática SA, amb CIF A25027145,
la contractació menor del Lot 2, Tauletes tàctils, per un import de 1.121,7 €, més
235,56 € d’IVA (Total 1.357,26 €), d’acord amb la seva oferta econòmica i
tècnica.
3r.- Adjudicar a l’empresa Servicios Microinformática SA, amb CIF A25027145,
la contractació menor del Lot 3, Projectors, per un import de 3.137,2 €, més
658,81 € d’IVA (Total 3.796,01 €), d’acord amb la seva oferta econòmica i
tècnica.
4rt.- Disposar a nom de l’empresa Servicios Microinformàtica SA, amb CIF
A25027145, la despesa per un import de 5.153,27 € a càrrec de la partida
74.2410.62601 de l’exercici pressupostari de l’any 2021, de l’exercici
pressupostari de l’any 2021 del pressupost de despeses de l’IMO.
5è.- Aprovar el contracte menor amb l’empresa Servicios Microinformàtica SA,
amb CIF A25027145, pel subministrament del Lot 2, Tauletes tàctils, d’acord amb
les característiques del plec de condicions tècniques, per un import de 1.121,7 €,
més 235,56 € d’IVA (Total 1.357,26 €), d’acord amb la seva oferta econòmica i
tècnica.
6è.- Aprovar el contracte menor amb l’empresa Servicios Microinformàtica SA,
amb CIF A25027145, pel subministrament del Lot 3, Projectors, d’acord amb les
característiques del plec de condicions tècniques, per un import de 3.137,2 €,
més 658,81 € d’IVA (Total 3.796,01 €), d’acord amb la seva oferta econòmica i
tècnica.
7è.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari i a la resta dels interessats en
l’expedient. Es fa constar que la notificació d’aquest acord a l’adjudicatari,
substitueix la signatura del contracte.
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8è.- FORÇA MAJOR: Les parts no seran responsables, si no és raonablement
possible portar a terme l'objecte d'aquest contracte per causes de força major,
imprevisibles i/o inevitables, totes les quals estiguin fora del control raonable de
les parts. En aquests casos, el contracte podrà quedar anul·lat sense que les
parts puguin reclamar-se res recíprocament, en concepte d'indemnització per
danys i perjudicis. S'entendran, en tot cas, com a supòsits de força major, a més
dels generals, la prohibició de l’objecte d’aquest contracte per l'autoritat
competent per raons de seguretat, salubritat, salut pública, etc. i, en general,
totes aquelles que no es puguin evitar.

Lleida, a data de la signatura

El secretari de l’IMO

David Melé Garcés

Gustau Dos Santos Simó
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El president de l’IMO
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