Núm. Decret / Data
2019AJ07003328 14/08/2019
[firma]
ma]

AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

Exp. Núm.: X2019006890/ COBS2019000030
DECRET D'ALCALDIA

Codi de Verificació electrònic: 74a3237e-9a9f-4a1d-88eb-034c27b9439f

Aquesta Corporació ha de contractar el subministrament, en règim de lloguer, sense
opció a compra, així com la instal·lació i el desmuntatge de l’enllumenat ornamental de
Nadal i de Carnaval, del municipi de Sant Feliu de Guíxols.
A aquests efectes, en data 21 de juny de 2019, es va redactar la proposta de plec de
condicions econòmiques, administratives i tècniques que havia de regir el corresponent
procediment de contractació (COBS2019/030-00).
En data 10 de juliol de 2019, el secretari municipal va emetre informe sobre
l’esmentada proposta de plec, en el qual es formulaven algunes esmenes i observacions
al respecte (codi de verificació electrònica: e568234e-9d5a-4607-8db7-b2c729e1e803).
Atès que en data 26 de juliol de 2019 s’ha redactat el plec de condicions econòmiques,
administratives i tècniques que ha de regir el procediment, en el que s’han inclòs les
observacions formulades pel secretari municipal (COBS2019/030-01).
Atès que existeix crèdit suficient i adequat a l’aplicació pressupostària núm.:
17.43901.22799 “Contractació il·luminació esdeveniments ciutat” (núm. d’operació:
92019/3148).
Atès l’art. 117 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 (LCSP).
Atès l’article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Aquesta Alcaldia
DISPOSA:
Primer. Avocar la competència delegada a la Junta de Govern Local, mitjançant Decret
d’Alcaldia de data 8 de juliol de 2019, referent a les contractacions d’obres, serveis,
subministraments i altres que superin els 6.000,00 euros (més IVA), fins el límit de la
competència de l’alcalde previst a la legislació vigent.
Segon. Aprovar l’expedient de contractació i el plec de condicions econòmiques,
administratives i tècniques, redactat en data 26 de juliol de 2019, per a la contractació
del subministrament, en règim de lloguer, sense opció a compra, així com la instal·lació
i el desmuntatge de l’enllumenat ornamental de Nadal i de Carnaval, del municipi de
Sant Feliu de Guíxols.
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Tercer. Iniciar el procediment d’adjudicació en base a l’esmentat plec que, en extracte,
diu:
1. Objecte del contracte. Subministrament, en règim de lloguer, sense opció a
compra, així com la instal·lació i el desmuntatge de l’enllumenat ornamental de
Nadal i Carnaval, del municipi de Sant Feliu de Guíxols.
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2. Tipus, forma i procediment d’adjudicació. Aquest contracte es classifica com
contracte de subministrament i serveis, es tramitarà amb caràcter ordinari i
s’adjudicarà mitjançant procediment obert, regulat a l’article 156 de la LCSP.
Per a l’adjudicació del contracte es tindran en compte els criteris establerts a
l’apartat H del quadre de característiques (annex I) del plec de condicions.
3. Pressupost base de licitació. S’estableix el següent import, que servirà de base
de licitació: 98.320,00 euros/anuals (IVA a part).
4. Termini d’execució. El contracte tindrà una durada d’un any, amb possibilitat de
pròrroga per un any més.
En l’apartat 4 de l’annex IV del plec de condicions, s’estableixen les dates
concretes en què haurà d’estar instal·lat l’enllumenat, així com les dates
d’encesa.
5. Règim de garanties. No s’estableix garantia provisional. L’adjudicatari haurà de
dipositar a l’Ajuntament una garantia definitiva del 5% de l’import
d’adjudicació.
6. Solvència. L’empresa adjudicatària haurà d’acreditar la seva solvència
econòmica i/o financera i tècnica i/o professional, acreditant el compliment dels
requisits específics que s’estableixen en l’apartat G.1 del quadre de
característiques (annex I) del plec de condicions.
7. Termini de presentació d’ofertes. S’estableix un termini de 15 dies naturals, a
comptar a partir del dia següent en què es realitzi la publicació de l’anunci en el
Perfil de contractant de la Corporació, per presentar les ofertes mitjançant
l’eina de Sobre Digital, accessible des de l’anunci de licitació publicat al Perfil,
a l’adreça electrònica següent: http://ciutada.guixols.cat/perfil-contractant
8. Perfil de contractant. Tota la documentació i actes que afectin al contracte es
publicaran
en
el
Perfil
de
contractant
de
l’Ajuntament:
http://ciutada.guixols.cat/perfil-contractant
Quart. Autoritzar la despesa de 59.483,60 euros (IVA inclòs), corresponent a la previsió
de facturació per a l’exercici 2019, amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm.:
17.43901.22799 “Contractació il·luminació esdeveniments ciutat” (núm. d’operació:
92019/3148).
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Cinquè. Aprovar l’anul·lació del sobrant existent entre l’autorització i la disposició de
la despesa, si escau i es considera oportú.
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Ho mana i signa l'alcalde, en la data a dalt assenyalada, i ho certifica el secretari.
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