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DECRET
Assumpte: Adjudicar la contractació del subministrament de material de lampisteria i electricitat
Òrgan: Administració, Mobilitat i Bon Govern
Expedient: 2021/000033858

Relació de fets
1. Per decret 4736/2021, de 28 de maig, del regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, es va
iniciar el procediment de contractació del subministrament de material de lampisteria i electricitat, amb un
import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 84.214,88€, sense IVA, pels dos anys de
durada inicial del contracte.
2. Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, presenten ofertes les empreses següents:
-

Novelec Maresme SL
Sanitaris Maresme SL
Saltoki Granollers SL
CSI Central de suministros e instalaciones SL

3. En data 18 de juny de 2021 la Mesa de contractació obre el sobre A (documentació relativa al compliment
dels requisits previs) i el sobre B (documentació relativa als criteris quantificables automàticament) de la
contractació del subministrament de material de lampisteria i electricitat.
4. Revisada la documentació es requereix a les empreses: Sanitaris Maresme SL, Novelec Maresme SL i
Saltoki Granollers SL que signin la documentació del sobre B. Les empreses envien la documentació signada
correctament dins del termini establert.
5. En data 2 de juliol de 2021 la cap de secció d’oficis i serveis emet informe amb les següents puntuacions
de les empreses:

1
2
3
4

EMPRESA
CSI CENTRAL DE SUMINISTROS E INSTALACIONES SL
NOVELEC MARESME SL
SALTOKI GRANOLLERS SL
SANITARIS MARESME SL

PUNTUACIÓ
97,38
94,96
89,24
79,91

6. Valorades les ofertes, es proposa l’adjudicació a favor de l’empresa CSI Central de suministros e
instalaciones SL. L’import d’adjudicació serà el mateix que l’import de licitació (d’acord amb el plec
administratiu) ja que aquest contracte es troba condicionat a la quantitat de subministrament que
efectivament es realitzi.
Aquesta adjudicació s’acorda per la Mesa de contractació en la sessió celebrada l’1 de juliol de 2021.
S’adjunta còpia de l’informe.
7. Requerida la documentació per l’adjudicació a l’empresa CSI Central de suministros e instalaciones SL,
aquesta l’aporta correctament i dins del termini establert.
8. Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present contractació a la
partida 710202.920710.21200, 710202.431240.21200, 710202.241010.21200, 710202.330110.21300,
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710202.323200.21200,
710201.324100.21200,
710201.323120.21300,
710201.342130.21200,
710201.342130.21300,
710101.153010.21000,
710101.172410.21000,
710102.171130.21000,
850200.330110.21200 i 850200.333110.22699 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat.

Fonaments de dret
Atès el que disposen els arts. 16, 116, 131 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic (LCSP).
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4705/2020 de 9 de juliol, de delegació de
competències,

RESOLC:
PRIMER. Adjudicar a favor de CSI Central de suministros e instalaciones SL, la contractació del
subministrament de material de lampisteria i electricitat, per un import de 84.214,88€, sense IVA, i amb
estricta subjecció a la resta de condicions ofertades en la seva proposta.
SEGON. Autoritzar i disposar a favor de CSI Central de suministros e instalaciones SL a càrrec de les
partides 710202.920710.21200, 710202.431240.21200, 710202.241010.21200, 710202.330110.21300,
710202.323200.21200,
710201.324100.21200,
710201.323120.21300,
710201.342130.21200,
710201.342130.21300,
710101.153010.21000,
710101.172410.21000,
710102.171130.21000,
850200.330110.21200 i 850200.333110.22699 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat
2021 i dels que s’aprovin, d’acord amb el desglossament següent:
- Document AD núm. 71315, import 20.625,01€
- Document ADFUT núm. 71318, import 49.500,00€
- Document ADFUT núm. 71323, import 28.875,00€
- Relació document AD núm. 2764, import 604,17€
- Relació document ADFUT núm. 2765, import 2.295,83€
QUART. Per a l’efectivitat de l’anterior acord, aprovar la següent operació comptable inversa:
- Document A/ núm. 71220, per import de 28.875,00€
- Document AFUT/ núm. 71225, per import 70.125,00€
- Relació document A/ núm. 2754, per import 845,83€
- Relació document AFUT/ núm. 2755, per import 2.054,17€
CINQUÈ. Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i suficient a les
corresponents partides dels pressupostos de l’Ajuntament de Mataró que s’aprovin per als exercicis 2022 i
2023, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta contractació durant les expressades
anualitats.
SISÈ. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del contractant.
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