Ps Callao s/n, 08301 Mataró (Barcelona)
CIF: Q5856419F
Telf.: 93 755 09 61 - Email: info@portmataro.com

Resolució d’aprovació de l’expedient
Expedient
Modalitat
Unitat promotora:
Procediment
Tipus

CPM2021Subm001
Contracte Públic
Consorci Port de Mataró
Obert
Subministrament

Vist que els estatuts del Consorci del port de Mataró atribueixen la potestat per contractar dins de les
funcions del gerent.
Vist que per resolució del Consell de Govern de data 19.09.19 es va nomenar a Margarita Díez Rilova
com a gerent.
Vist que el Consell de Govern del Consorci Port de Mataró de data 16.12.2020 va aprovar els
pressupostos pel 2021 del Consorci, que inclou la inversió de bens de l’objecte d’aquesta licitació en
la partida 620.001.
Vist el informe justificatiu i les necessitats de renovació dels equips:
Objecte:

Subministrament d’un Circuit Tancat de televisió al Consorci Port de Mataró.

El valor estimat de la prestació és de 177.850,00 € (sense IVA).
Pressupost de licitació: 215.198,50 € (Iva inclòs)
El valor estimat del contracte detalla tots els conceptes definits a l’article 101 de la Llei de Contractes del
Sector Públic d’acord amb la tipologia del contracte i s’han tingut en compte els costos directes, indirectes
i altre eventual despesa que pugés derivar-se; concretament, s’ha tingut en compte l’import total estimat
sense IVA, els preus habituals en el mercat, despeses generals d’estructura i el benefici industrial, el
subministrament, el transport, garanties i els impostos de tota mena que gravin l’adquisició, excloent
l’impost sobre el valor afegit, així com un curs de formació tècnica de manteniment i de funcionament
de la màquina, per garantir la màxima capacitació del personal del Consorci.
Termini d’execució

2 mesos des de la signatura del contracte

Vist els plecs de prescripcions tècniques.
D’acord amb el que estableix l’article 117.1 i 2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, per la qual es transposen 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.
RESOLC:

1. Aprovar l’expedient de contractació de “CPM2021Subm001” per un import total de
177.850,00 € més IVA i un termini d’execució de dos mesos.

2. Aprovar el Plec de prescripcions tècniques.
3. Ordenar l’obertura del procediment d’adjudicació.

Òrgan de contractació
Gerent Consorci Port de Mataró
Margarita Díez Rilova
Mataró data de signatura digital

