Resolució d’alcaldia
Expedient núm.: 152/2019
Procediment: Contractacions

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA

PRIMER. A la vista dels següents antecedents:
Expedient

Procediment

152/2019

Contractació

Tipus de contracte: serveis
Objecte del contracte: adquisició d’un ordinador portàtil mitjançant un contracte de
rènting
Procediment de contractació: Contracte menor

Tipus de Tramitació: ordinària

Valor estimat del contracte: 1.510,08 euros
(31,46 euros en 48 quotes)

IVA: 317,12 euros
(6,61 euros en 48 quotes)

Preu: 1.827,20 euros
(38,07 euros en 48 quotes)

DECRET

Codi CPV: 66.11 Serveis d’arrendament financer

Número: 2019-0361 Data: 19/06/2019

SEGON. A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:

Document
Provisió d’alcaldia
Informe de Secretaria
Informe d’intervenció i retenció de crèdit
Resolució d’alcaldia
Plec de clàusules administratives
Informe de fiscalització prèvia
Resolució de l'òrgan de contractació
Anunci de licitació
Informe de la Unitat Tècnica

Data/Núm.
22/05/2019
22/05/2019
22/05/2019
22/05/2019
22/05/2019
22/05/2019
23/05/2019
28/05/2019
07/06/2019

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb allò establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen 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,
Ajuntament de Ginestar
C/ Ample, 26, Ginestar. 43748 (Tarragona). Tel. 977409005. Fax: 977409389

Codi Validació: 4YYNPYYFGTMN9Y49LKWNMAQP2 | Verificació: http://ginestar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 3

TERCER. A la vista de l'expedient de contractació tramitat:

RESOLC
PRIMER. Adjudicar el contracte d’adquisició d’un ordinador portàtil mitjançant, en les
condicions que figuren en la seva oferta i les que es detallen en els plecs de clàusules
administratives particulars a:
ADJUDICATARI
INFORDISA, S.A.

PREU
1486,56 € (IVA exclòs)

-ALTRES CRITERIS DIFERENTS DEL PREU

Servei d’atenció al client: INFORDISA contractarà una extensió de garantia a tot risc
amb el fabricant i s’encarregarà de la tramitació dels sinistres.

Al finalitzar el contracte: opcions de renovació i devolució dels equips, pròrroga
del contracte i adquisició d’equip o equips: INFORDISA queda oberta a renovar el
rènting amb una nova quota o per acceptar la devolució de l’equip. INFORDISA queda
oberta per fer pròrroga del contracte amb nova quota o per l’adquisició de l’equip per
part del client en quota acordada.

DECRET

Possibilitat d’ampliació o renovació d’equips: Aquest equip ofertat no es pot
ampliar perquè està segellat de fàbrica i és una configuració tancada. Tot i així,
FORDISA queda oberta a la renovació de l’equip amb el corresponent prorrateig de
nova quota per el nou equipament.

Número: 2019-0361 Data: 19/06/2019

Assegurança inclosa a tot risc i tramitació dels sinistres: INFORDISA contractarà
una extensió de garantia a tot risc amb el fabricant i s’encarregarà de la tramitació dels
sinistres.

TERCER. Adonar de la present Resolució a Intervenció i a Tresoreria a l'efecte de
practicar les anotacions comptables que procedeixin.
QUART. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.
CINQUÈ. Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.
SISÈ. Notificar a INFORDISA, S.A., adjudicatari del contracte, la present Resolució i
citar-lo per a la signatura del contracte que tindrà lloc a l’Ajuntament de Ginestar el dia
21 de juny a les 10:00 h.
SETÈ. Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en
termini no superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el
contingut contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic.
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SEGON. Disposar la despesa corresponent en cas de conformitat de l'informe de
fiscalització que s'emeti per la Intervenció.

VUITÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del
contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el
desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.
Ho mana i signa l´Alcaldessa, Concepció Pujol Sarroca, de tot el qual com a Secretària
Interventora Tresorera en dono fe,
Ginestar, document signat electrònicament.
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Ajuntament de Ginestar

Número: 2019-0361 Data: 19/06/2019

La Secretària Interventora Tresorera,
Signatura: Dolors Gisbert Berbis

DECRET

L´Alcaldessa,
Signatura: Conxita Pujol Sarroca

