INFORME JUSTIFICATIU DE LA CELEBRACIÓ D’UN CONTRACTE BASAT
Contracte: Basat en l’Acord Marc número Unitat promotora: D. FORMACIÓ I INSERCIÓ
PO SU 0070 2020
INVERSIÓ
Expedient: CB SU 0393 2021
Procediment: Contracte basat subjecte a regulació no harmonitzada.
Criteris per adjudicar el contracte: Puntuació obtinguda en l’Acord Marc, oferta econòmica,
i Termini de lliurament.
Títol: Contracte basat en l’Acord Marc (PO SU 0070 2020 – LOT 1 “Equipament cuines,
cafeteries i offices”) per al Subministrament de maquinària diversa per a les cuinesaules de Formació.
CPV: 42000000-6 Maquinaria industrial
Empresa adjudicatària: OMS Y VIÑAS, S.L.
Destinació: CP BRIANS 1 – BRIANS 2 – CE EL SEGRE

Import adjudicació:
Termini d’execució:

Import total

Import base

Iva

9.997,02 €

8.262,00 €

1.735,02 €

Des de la signatura d’aquest contracte, el subministrament es farà
en un termini de 8 dies. El lliurament i facturació de tots els
articles sol·licitats haurà de ser com a màxim el 30/12/2021.

Justificació de la necessitat de contractar:
Per tal d’equipar les cuines per a la formació de restauració i poder realitzar així els
mòduls pràctics –formatius, es necessari el subministrament de diferent maquinària per
als centres penitenciaris Brians 1, Brians 2 i Centre Educatiu Segre.
Amb data 22-10-2021, es publica l’anunci de licitació a la Plataforma de Contractació i
s’invita a participar a totes les empreses homologades en LOT 1 “Equipament cuines,
cafeteries i offices”) de l’Acord Marc d’homologació d’empreses pel subministrament
d’estris i equipament pels tallers i espais de CIRE dels centres penitenciaris de Catalunya
i altres espais externs.
Presenten oferta les empreses: Equipturis, S.L., Euroline S.L:, Frigorificos Mallorquines
Frima, S.A., Gruphostel Profesional ,S.L. MH Indústrias, S.L.U. i Oms Y Viñas, S.L.
L’empresa Fagor Industrial S.Coop, no presenta oferta.
De tores les ofertes presentades, la que obté una millor puntuació segons els criteris
establerts (Puntuació obtinguda a l’Acord marc, oferta econòmica i termini de lliurament)
és l’empresa OMS Y VIÑAS, S.L. i és aquesta la que es proposa com a empresa
adjudicatària.
Annex: A. Valoració OFERTES PRESENTADES CB0393.xls
Determinació del preu del contracte:
Preu unitari
Proposta d’utilització de procediment de contractació: Contracte basat subjecte a
regulació no harmonitzada, d’acord amb l’article 221 LCSP.
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Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia

Certificat d’existència de crèdit: Partida pressupostària a la que s’imputarà la
despesa:
- 620.0001 “Inversions en maquinària i utillatge”
- Exercici pressupostari: Any 2021
Altres requisits del contracte:
L’oferta econòmica estarà supeditada a les clàusules dels plecs de prescripcions tècniques
i administratives de l’Acord Marc.

Laureà Sarrias i Prats
Cap del departament de
Compres i Contractacions

Certifico l’existència de crèdit
en la partida pressupostària
relacionada

Per
autorització
de
la
Directora de CIRE, titular
de l’òrgan de contractació,
mitjançant
resolució
de
data 8 de setembre de
2021, dono el vist i plau a
l’adjudicació del contracte.

Tomás Arnau Asensio
Cap del departament
econòmic i financer

Antoni Abelló i Sala
Director econòmic i financer
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