ÀREA DE SERVEIS GENERALS
EXP.: 13/2019/CSUBM

ANUNCI DE FORMALITZACIÓ
1. Entitat adjudicadora
a.Organisme: Ajuntament de Viladecans.
b.Tipus de poder adjudicador: Administració Local.
c.Dependència que tramita l’expedient: Àrea de Serveis Generals/Departament de Compra
Pública.
d.Número d’expedient: AEP/ASG/Contractació/2018/61 (13/2019/CSUBM). Negociat.
e.Domicili: c/ Jaume Abril, núm. 2.
f. Localitat i codi postal: Viladecans.08840.
g.Codi Nuts: ES511
h.Telèfon: 936 351 800 (Ext. 8075,8059, 8049, 8058 i 8071).
i. Fax: 93 637 41 40
j. Adreça electrònica: contractacio@viladecans.cat
k.Adreça d’Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword=viladecans&
reqCode=viewDetail&idCap=5514905
2. Objecte del contracte
a. Tipus de contracte: Contracte administratiu de subministrament.
b. Descripció: Subministrament de contenidors de residus i embuts per la recollida d’oli domèstic,
consistent en el subministrament de 26 contenidors de càrrega bilateral.
c. Lots: No.
d. Admissió de variants: No.
e. CPV: 44613800-8 Contenidors de residus.
f. Lloc de lliurament: Al terme municipal de Viladecans, segons les indicacions del departament de
Serveis Públics de l’Àrea d’Espai Públic de l’Ajuntament de Viladecans.
g. Termini de lliurament: 55 dies, a comptar des de la data de la formalització del contracte
administratiu.
e. Admissió de pròrroga: No procedeix
i. Contractes periòdics: No.
3. Tramitació i procediment
a. Tramitació: Ordinària.
b. Procediment: Negociat sense publicitat, de conformitat amb l’article 168 a) 1º) de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).
4. Criteris utilitzats per a l’adjudicació del contracte:
Criteris d’aplicació automàtica
1) Millor preu ofertat pel licitador. Fins a 100 punts.
5.- Empreses a les que s’ha sol·licitat oferta:
- Singular Ecologic, SL
- Hedianad, SL
- Nord Easy Ibérica, SLU
6. Número d’ofertes rebudes
a. Número d’ofertes rebudes d’operadors econòmics que siguin petites i mitjanes empreses: 1.
b. Número d’ofertes rebudes d’un altre Estat Membre o d’un tercer país: 0.
c. Número d’ofertes rebudes per via electrònica: 1
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Oferta presentada:
EMPRESA

IMPORT
(SENSE IVA)

NORD EASY IBERICA, SLU

IVA (21 %)

44.428,00 €

9.329,88 €

TOTAL
(IVA INCLÒS)
53.757,88 €

7. Resum puntuació total obtinguda per l’empresa:
LOT

Licitador

1

NORD EASY
IBERICA, SLU

IMPORT
(SENSE IVA)

IVA (21%)

TOTAL
(IVA INCLÓS)

% Millora

Puntuació

44.428,00 €

9.329,88 €

53.757,88 €

0,44 %

100

8. Dades de l’adjudicació
a.Òrgan de contractació: Alcade-President.
b.Data: 10 d’abril de 2019.
c.Contractista: NORD EASY IBERICA, SLU
-NIF: B-86612629
-Adreça social:C. carrer Cerrajeros, núm. 8, Pol. Ind. “Pinares Llanos”, (28670) de
Villaviciosa de Odon (Madrid).
-Codi Nuts: ES511
-Nacionalitat: Espanyola
Telèfon: 696279637
-Fax: -Adreça electrònica: m.garcia@nordiberica.com
-Adreça d’Internet: www.nordiberica.com
d.Tipus d’empresa: mitjana empresa.
e.Import total: 53.757,88 € (IVA inclòs), d’acord amb el següent detall:
-

Import (Sense IVA):
IVA (21%):

44.428,00 €
9.329,88 €

f. Valor i proporció dels contractes que es preveu subcontractar a tercers: no es preveu.
9.Contracte relaciona amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió: No.
10. Data de formalització del contracte: 8 de maig de 2019.
11. Recurs
Clàusula 1.12.1. de la part general del plec de clàusules administratives particulars.
a) Òrgan competent en procediments de recurs: l'òrgan que ha dictat l’acte o ha adoptat l’acord.
b) Adreça: C/ Jaume Abril, 2. 08840 Viladecans.
c) Termini per presentar el recurs: un mes comptat a partir del dia següent al de la seva notificació
o publicació.
12.Data de publicació de l’anunci de licitació al “Diari Oficial de la Unión Europea”: No
procedeix.
13.Data d’enviament de l’anunci de formalització al “Diari Oficial de la Unión Europea”: No
procedeix.
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14.- Altres informacions
Les que es ressenyen en els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques.
Viladecans, a la data de la signatura electrònica
LA TINENTA D’ALCALDE DE L’ÀREA
DE SERVEIS GENERALS

Tinenta d'Alcalde de l'Àrea de Serveis Generals
Ajuntament de Viladecans
ELENA ALARCÓN MÉNDEZ
21/05/2019 7:29:42

