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Junta de Govern

Número operació comptable / Import

2/16

920160000015 / 5.421,74 €

Descripció document

Adjudicació contracte arrendament equips radio transmissió policia local (xarxa RESCAT)
Interessats

B65135410 Zenon Digital Radio, SL
Expedient / Tràmit

26787-Contractació (servei, subm, obra s.proj. negociat sense publicitat)

FRANCESC
FERNÁNDEZ
D’ESPARREGUERA

FERRAN,

SECRETARI

DE

L’AJUNTAMENT

CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 27 de gener de 2016, va
adoptar el següent acord:
Identificació de l’expedient
Contracte de subministrament, mitjançant arrendament, d’equips de radio transmissió
digitals per operar en la xarxa rescat d’emergències pel servei de la policia local, núm.
expedient 14.02.53

Fets
1. El 21 d’octubre de 2015 la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient de contractació i
els plecs de clàusules administratives particular i de prescripcions tècniques, reguladors
del contracte de subministrament, mitjançant arrendament, d’equips de radio transmissió
digitals per operar en la xarxa rescat d’emergències pel servei de la policia local,
mitjançant procediment negociat sense publicitat.
2. El 26 d’octubre de 2015 s’expedeixen les invitacions dirigides a les empreses a
continuació indicades, als efectes de convidar-les a participar en la licitació d’aquest
contracte:
•
•
•

TRADESEGUR, SA
DEXTRON Ingenieria de la Telecomunicació, SA
ZENON Digital Radio

R.S.6918
R.S.6920
R.S.6921

3. El 19 de novembre de 2015 va concloure el termini de presentació de proposicions,
havent-se presentat les següents:
PROPOSTA

EMPRESA

NIF

Plaça de l’Ajuntament,1 • 08292 ESPARREGUERA (Barcelona) • Tel. 93 777 18 01 • Fax 93 777 59 04 • esparreguera@esparreguera.cat • www.esparreguera.cat

AJUNTAMENT
D’ESPARREGUERA

1

Zenon Digital Ràdio, SL

B-65135410

4. El 24 de novembre de de 2015 es procedeix a l’obertura de les propostes presentades.
5. El 30 de novembre de 2015 l’Inspector en Cap de la Policia Local emet informe en el
qual es procedeix a la puntuació dels criteris de valoració de la única proposta
presentada a la licitació del contracte de referència, d’acord amb el següent, malgrat el
que es va fer constar en e tràmit de requeriment de documentació a l’oferta més
avantatjosa:
Criteri

Puntuació
màxima

Puntuació
proposta
núm.1

Oferta econòmica
Solució tècnica GPS
Valor residual opció
compra
Altres millores

6,00
2,00

6,00
1,50

1,00
1,00

1,00
0,50

TOTAL

10,00

9,00

El mateix document estableix que l’oferta presentada s’ajusta al plec de prescripcions
tècniques.
6. El 10 de desembre de 2015, l’Alcalde President de l’Ajuntament d’Esparreguera va dictar
la Resolució núm.2793, en la qual es procedeix a valorar els aspectes de negociació de
la proposta admesa a licitació i se la requereix perquè aporti a l’expedient la
documentació a què fa referència la clàusula 1.18) del plec regulador del contracte.
7. El 21 de desembre de 2015 la resolució indicada en l’expositiu anterior es notifica a
ZENON DIGITAL RÀDIO, SL.
8. El 31 de desembre de 2015 ZENON DIGITAL RÀDIO, SL, aporta a l’expedient els
documents requerits per a procedir a l’adjudicació del contracte, així com el justificant
d’haver ingressat la quantitat de 977,63 € (nou-cents setanta-set euros amb seixanta-tres
cèntims), en concepte de garantia definitiva del contracte.
9. El 5 de gener de 2016 l’Organisme de Gestió Tributària emet informe del qual es
desprèn que ZENON DIGITAL RÀDIO, CIF B-65135410, no té cap deute pendent de
pagament a l’Ajuntament d’Esparreguera.

Fonaments de Dret
1. Article 151, 156 i preceptes concordants del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
2. Clàusules 1.18), 1.19) i 2.16) del plec de clàusules administratives particulars del
contracte de subministrament, mitjançant arrendament, d’equips de radio transmissió
digitals per operar en la xarxa rescat d’emergències pel servei de la policia local.
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3. Arts. 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i el seu
homòleg 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que estableix l’atribució que exerceix l’alcalde
en aquesta matèria.
4. La Junta de Govern és l’òrgan competent per a l’adopció del present acord per delegació
de l’Alcaldia a favor de l’esmentat òrgan col·legiat, acordada mitjançant Decret núm.
1491, de data 30 de juny de 2015, publicat al BOP del 21 d’agost de 2015.

RESOLUCIÓ,
Primer: ADJUDICAR el contracte de subministrament, mitjançant arrendament, d’equips de
radio transmissió digitals per operar en la xarxa rescat d’emergències pel servei de la policia
local, amb un pressupost de licitació de 24.750,00 € (vint-i-quatre mil set-cents cinquanta
euros), IVA exclòs, a ZENON DIGITAL RÀDIO, CIF B-65135410, per import de 19.552,51 €
(dinou mil cinc-centes cinquanta-dos euros amb vint-i-un cèntims), IVA no inclòs, o de
23.658,54 € (vint-i-tres mil sis-cents cinquanta-vuit euros amb cinquanta-quatre cèntims),
IVA inclòs, per tota la vigència del contracte fixada en quatre anys, d’acord amb la resta de
termes proposats pel licitador en l’oferta presentada durant la negociació dels aspectes del
contracte:
•
•
•

Oferiment terminal de Gama alta STP9038 de SEPURA amb millores.
Possibilitat adquisició de terminals utilitzats fins la data per la policia mpal, a 20,00 €/
unitat.
Possibilitat que l’ajuntament, un cop finalitzat el contracte, pugui adquirir els equips
objecte de contracte sense cost.

Segon: DISPOSAR LA DESPESA a què fa referència el resolutiu anterior, amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries i exercicis a continuació indicats a favor de ZENON DIGITAL
RÀDIO, CIF B-65135410, regularitzant-se els imports derivats de l’aprovació d’aquest
expedient de contractació:
Exercici

2016
2017
2018
2019
2020
TOTALS

Aplicació
prorrogat
2016

Aplicació
Pressupost
2016

621 132 22111
621 132 22111
621 132 22111
621 132 22111
621 132 22111

002 132 22111
002 132 22111
002 132 22111
002 132 22111
002 132 22111

B. imposable

IVA 21%

Suma

4.480,78
4.888,13
4.888,13
4.888,13
407,34

940,96
1.026,51
1.026,51
1.026,51
85,54

5.421,74
5.914,64
5.914,64
5.914,64
492,88

19.552,51

4.106,03

23.658,54

Tercer: CONDICIONAR l’efectivitat dels acords anteriors, pel que fa referència als exercicis
futurs, a l’existència de crèdit adequat i suficient, d’acord amb allò que estableix l’article 174
del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març (TRLRHL) i l’article 79.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
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Quart: ESTABLIR, en el supòsit que els crèdits inicials que emparin la fase comptable
anterior, hagin estat objecte d’inclusió en el pressupost vigent mitjançant un expedient de
modificació de crèdit, que si a data 1 de gener de l’exercici següent, el pressupost del mateix
any no ha estat aprovat definitivament, el centre gestor tramitarà –abans del 31 de gener –
el corresponent expedient de modificació de crèdit, als efectes d’encaixar la despesa
corresponent al dit exercici.
Cinquè: DETERMINAR que el servei gestor encarregat de l’execució d’aquest contracte així
com de la gestió de les corresponents despeses és la Policia mpal, restant establert en el
plec de clàusules administratives la persona responsable del contracte.
Sisè: NOTIFICAR aquest acord a la mercantil interessada; comunicar-ho a la Intervenció i a
la Policia municipal, als efectes escaients.
Setè: INDICAR a l’adjudicatari del contracte que haurà de realitzar els tràmits necessaris per
a la seva formalització dins dels quinze dies hàbils següents a la notificació d’aquest acord;
en aquest mateix termini haurà d’acreditar estar en possessió de l’assegurança a què fa
referència la clàusula 2.16) del plec d’administratives.
Vuitè: INSERIR en el perfil del contractant un anunci relatiu a l’adjudicació i formalització, si
procedeix, d’aquest contracte.
I perquè consti als efectes que s’han dit, expedeixo aquesta certificació, amb l’advertiment a
que fa referència l’article 206 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels
ens locals, aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre —d’aplicació supletòria a manca
de cap previsió en el Reglament orgànic municipal al respecte—, per ordre i amb el vistiplau
de l’alcalde, a Esparreguera, 1 de febrer de 2016.

Vist i plau,
L´alcalde,
Eduard Rivas Mateo

El secretari,
Francesc Fernández Ferran
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