AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA

LA JUNTA DE GOVERN, EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 11 DE
NOVEMBRE DE 2019 VA ADOPTAR, ENTRE ALTRES, I AMB LA SALVETAT DE
L’ARTICLE 206 DEL ROF DE LES ENTITATS LOCALS, L’ACORD QUE REPRODUÏT
DIU:
6.1. G1716/2019. Adjudicació.
Identificació de l’expedient
Contracte administratiu mixt de subministrament, mitjançant adquisició, i servei de
manteniment de carretilla elevadora per a la brigada municipal de l’Ajuntament de
L’Ampolla
ANTECEDENTS
1.- La Junta de Govern local de data 23-09-2019 va aprovar l’expedient de contractació,
mitjançant procediment obert simplificat, del contracte mixt de subministrament, mitjançant
adquisició, i servei de manteniment de carretilla elevadora per a la brigada municipal de
l’Ajuntament de l’Ampolla, juntament amb el Plec de clàusules administratives particulars.
Així mateix va acordar la iniciació del procediment d’adjudicació.
La tramitació és ordinària, el procediment obert simplificat, amb un únic criteri d’adjudicació. El
tipus de licitació és 41.322,31,- € i l’IVA 8.677,69 €.
2.- En data 3 d’octubre de 2019 es publica en el perfil de contractant de l'Ajuntament l’anunci
de licitació per un termini, per presentar les ofertes, de 15 dies naturals.
3. La Mesa de contractació per la valoració de la documentació obrant en el sobre únic
digital, reunida el 30 d’octubre de 2019, acorda:
Admetre als següents licitadors:
EMPRESA
Manain Elevació S.L.

OFERTA ECONÒMICA
41.300 € + IVA

4.- En data 4 de novembre de 2019, la Junta de Govern local va acordar “Classificar, per
ordre decreixent, les proposicions presentades en l'expedient de contractació mixt de
subministrament, mitjançant adquisició, i servei de manteniment de carretilla elevadora per a
la brigada municipal de l’Ajuntament de l’Ampolla”.
5.- En data 08/11/2019, l’empresa proposada MANAIN ELEVACIÓ S.L.
documentació requerida.

diposita la

FONAMENTS DE DRET
La legislació aplicable és la següent:
-

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directiva 2014/24/UE, del Parlament
Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
Plec de clàusules administratives particulars.
Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic (en endavant RD 817/2009).
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no s’oposi,
contradigui o resulti incompatible amb la LCSP (d’ara endavant, RGLCAP).
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Per tot això, la Junta de Govern, per unanimitat dels assistent, acorda:
PRIMER.- Adjudicar el contracte mixt de subministrament, mitjançant adquisició, i servei de
manteniment de carretilla elevadora per a la brigada municipal de l’Ajuntament de
l’Ampolla, a l’empresa MANAIN ELEVACIÓ S.L., amb CIF B43879501, per import de
49.973 € inclòs, amb el desglossament següent: 41.300 €, pressupost net i 8.673 € en
concepte d’Impost sobre el valor afegit (IVA).
SEGON.- Requerir a l'empresa perquè en el termini 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 aquesta resolució a totes les empreses que han participat en el procés
de contractació i al director facultatiu, amb indicació dels recursos procedents.
QUART.- Publicar l'adjudicació del contracte al perfil de contractant en el portal de la
transparència de l'Ajuntament.
CINQUÈ.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector
Públic, de conformitat amb l’article 333.3 del TRLCSP, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre.
SISÈ.- Fer constar que aquest resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva
publicació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent
al de la seva publicació.

L’Ampolla, document signat electrònicament al marge.
El Secretari interventor en funcions.

MANAIN ELEVACIO S.L.
anunez@manain.com
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Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva
notificació.

