Fets
1.- Per Acord de la Junta de Govern Local de data 19 de desembre de 2018 es
va aprovar l’expedient de contractació del subministrament d'aigua
embotellada mitjançant fonts refrigerades, gots d'un sol ús i garrafes d’11,
18,9 o 20 litres de capacitat, per a diverses dependències municipals de
l’Ajuntament de Constantí, mitjançant procediment obert simplificat sumari.

4.- Per Decret d'Alcaldia número 2019-0053 de data 29 de gener de 2019, es
va requerir la documentació a l’empresa Aquadirect Blue Planet, S.L.
5.- En data 4 de febrer de 2019, l’empresa Aquadirect Blue Planet, ha
presentat la documentació requerida correctament.
6.- Per part de la Intervenció s'ha procedit a la fiscalització prèvia de
l'adjudicació.
Fonaments jurídics
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 Directives
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).
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Part dispositiva
Primer.- Fer ús de la possibilitat d'avocació de les competències en matèria
de contractació delegades a la Junta de Govern Local en virtut de Resolució
d’Alcaldia núm. 248/2015 de 30 de juny de 2015 en el coneixement d'aquest
assumpte, en virtut de l'article 10 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic, disposar la següent resolució.
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3.- En data 24 de gener de 2019 la mesa de contractació va procedir a
l’obertura del sobre únic digital i una vegada valorada l’única oferta
presentada es proposa l’adjudicació a favor de l’empresa Aquadirect Blue
Planet, S.L.

Número : 2019-0097 Data : 12/02/2019

2.- En data 7 de gener de 2019, es va publicar al perfil del contractant de
l’Ajuntament de Constantí el corresponent anunci de licitació per un termini de
deu dies hàbils.

DECRET

Oscar Sanchez Ibarra (1 de 1)
Alcalde
Data Signatura: 12/02/2019
HASH: 3c1a7815a4340300562b5dea49f5187c

DECRET D’ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE
Identificació de l’expedient: 3593/2018
Contractació del subministrament d'aigua embotellada mitjançant
fonts refrigerades, gots d'un sol ús i garrafes d’11, 18,9 o 20 litres de
capacitat, per a diverses dependències municipals de l’Ajuntament
de Constantí

Segon.- Adjudicar el contracte de subministrament d'aigua embotellada
mitjançant fonts refrigerades, gots d'un sol ús i garrafes d’11, 18,9 o 20 litres
de capacitat, per a diverses dependències municipals de l’Ajuntament de
Constantí a la mercantil Aquadirect Blue Planet, S.L. en les següents
condicions:
1. Preu litre aigua: 0,203€.
2. Preu got: 0,038€.

Cinquè.- Notificar aquesta resolució al licitador i al senyor Carlos Rodríguez,
com a responsable del contracte.
Setè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes
del Sector Públic, de conformitat amb allò que estableix l’article 346 de la
LCSP.
Vuitè. Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, i de
conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, i 8, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, es podrà interposar
un dels recursos següents:
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha
dictat l’acte recorregut, tret que es tracti d’un acte dictat per delegació, cas
en el qual correspondrà la resolució a l’òrgan delegant, en el termini d’un mes,
a comptar des del dia següent al de la publicació de l’anunci en el perfil del
contractant.
Si transcorregués un mes des del dia següent al de la interposició del recurs
de reposició sense que aquest hagi estat resolt, podrà entendre que ha estat
desestimat i interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona.
O recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu
de Tarragona, dins del termini de dos mesos comptats des del dia següent al
de publicació de l’anunci en el perfil del contractant.
Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que estimi procedent.
L’Alcalde
En Constantí, a la data de signatura electrònica
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Sisè.- Publicar l'adjudicació del contracte al perfil de contractant.
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Quart.- El termini d’execució és de dos anys comptats des del dia 1 de març
de 2019, amb possibilitat de pròrroga de dos anys. La formalització del
contracte s'efectuarà mitjançant la signatura d'acceptació pel contractista de
la resolució d'adjudicació.

Número : 2019-0097 Data : 12/02/2019

Tercer.- Disposar una despesa de 4.579,45 €, IVA inclòs, a favor de la
mercantil Aquadirect Blue Planet, S.L., NIF B62117783, amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries 92000–22101; 32100-22101; 3321-22101;
2310-22101;
3261-22101;
3262-22101;
334-22101;
2310-22101;
i
33700-22101 els respectius exercicis pressupostaris, condicionant la despesa
a l’existència de crèdit adequat i suficient durant la durada del contracte.

